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 5 حج جت چت تچ تا تب تج

 دینکن رتنازگ | داهتیس طیلت تبیق

 باصتعا دنهاوخیم هانی ۱ دوشیم نا رک امشیس
 زا < یضع !دزتک ۲5 یدصزا اپملبق شراوع !دنقا اش ناصتعاار ابن[ ز۲ < ۰

 یاهطباب

 ود..۱ دوشیم دایز یسدافیاهملیق ضراوع یتخ ! دیابماقتر

 نام رد یاهقباس ناجیهو اغوغ ؛هتقه نیا لثاواو هتشذگ هتفه رخاو

 2م ناهد ؛ خلت قیاقحیضعباب طولعم نوک ات وگ تامیاش , دوب هذاتفا اهاشی.
 اجکب جن رغب

 ء یدصهب

 هیضق نیا هرخالاب هک دت ادب دنتسا وخیم هيه و تشکم ناهدب

 اتمیبط هک اهملیف یشراوع و طیلب ندش نارگ تشون رس . دیمآدت| ده وخ

 اه امنس ناریدم بارطضا هیام ؛ دوشیم ةغا مدرم ژا میقتسم رغروطب

 هتبلا)اهانیس ناریدم مه  دوب هدشهدن رادهقالعاشیسو ملیق هکیئاهت۲ و

 اد تالیدبت و رییفتنیا هجیتت و دن راد هبرجت دوخراکرد رتشب هک

 هک تهج نیاژآ مدرم , دناهدش نارکت ودانیس مد رممهو (دننادیم رتپب

 هدزنابیاجب ودوشیم هتفرک اهن تسدزا مهتبت ناژد)حی رفت نیارکید

 لایز۳۰ دن وشیمروبجم « دن زاد ربیمكي هج رد طلب كي یارب العف هک یلاید

 یفرطزاو تسا اش اهن [یارب یقاضا لوپنیا تخادرب هتلا .دتژادرب

 یولجو تسا یقوذ راک كی نيا . درک رظنف رص انیب نتفد ژا دوشین

 یدوط رضاح لاحرد مدرم دم رد مضو .تقرک ناوتین مه اد قو
 ژا هجبتت رد و دنزادرپ اهملیفندید یارب یدایژ لوب دنناوتب هک تست

 ای درک دنهاوخ رطنقرص (لیم یورزا هت و رابجالاب هتبلا) امنیسب نتنر

 هجیتتردو تفردنهاوخ امنیسب راکی یهام « هتفهرد شود یاجب هکتب

 نتفد زامدرم هکبتقو . دوشیم زین اهامنیسررشو نارسخ بجوم راکنیا
 یدصیرادرهش هک تسیت راک دد یطیلب لوب رگیدا دننک یراددوخ تا

 زا یدادرپش دمآ ددر-ک نیمأت الوصا . دنک لوصو ارت شراوع < .

 هک درک ادیپ یرتیلمع یاههار دیای . تسین یاهنالقاع راک ملیف و اینیس

 دایزتمیق و یک ربک قوقحب هجوتاب,( بابک هن ودزوسب خیسهن ) حالطصاب
 تسدب یارب هک ملیف شیامت هناورپ هیت و اهن] شیابن هنیزهو اپل

 لچیدص دشه|وخب رک !هزات تشذک متسرناوخ تقهزا دیابنآ نددوآ

 ناوتب هک دنامین یتاب یزیچرگید دننک لوصوشراوع ناوشعب مهارن7
 هک یتاریا یاهملیف درومرد . درکدراو یرتدیدج یامملیف نآ هلیسوب
 یامنبس یارب یریذبات ناربج درض دوخ نیاو دوشیم رب اربهنچ لکشم
 ء تسأم ناوج یموب

 طیلب هک لکشنیاب هئاما تسا مزال هتللا اهامنیس یدشب هجرد

 . دنشابن نآ هجو تخادریب دداقمدرم هکیروطب « دننک رتنا رک اداهنآ

 یلوپمک « لوا هجدد یاس یلوبمم طیلب كي تبیق رضاح لاحرد

 نیلوتسم؛ایند یقرتم یاهروشک رد .درک هفاضا!رن ]مهزاب دوشب هک تست
 هجردار.ایهای كراپای زربلا یامنیسلثم یعامنیسالثم هکنیا یاجم ؛دوما
 نلاس نینچدوجو |ریژدنهدیدن اهن اب راک هزاج|الوصا ؛دنت مالع|موسومود
 یاجب ۰ تسا یک رزب كنتكررب تختیاپ كيرد یا هبورخمو فک یاه

 لاونم نیسهب اد اهنآ مضو هجبتتردو دینک یدنب هچرداد اهامنیس هکنیا
 رارق موسومود هجردرد هآ اهامنیس زا هدعنآب هک تسا رتهب «دیدادهکت

 یتحارلئاسو هیهت رد  دوجوم یاههمان نی قبط هک دینک فیلکت ؛دن داد
 هدوسرف شیامن یاههاگتسد شیومتو نلاستشادهب و یلابیزونایچاشامت

 مدرمب هکیا مهد تس) رتناسآ مه ءاد نيا ۰ دنیان مادقا * بارخ و

 (لواهجرد) !داهانیسزا یضعب تساهدشهدینش , درو ابیندزاو یا همدص
 ناوت یمن | راسپشیا زا ما دکچیه تسا مولعمیب وغب هکیت روصرد؛دن |هدرک دادیلق

> 

 یاهزود دابکی هتفهود ره الع

 دوشم رگتنم
 ژادس ۸ ات هزا : یدادا تاقوآ

 : هزادا لحم

 اب ر۱۵۰ هنایلاس لا رتشا یاپب
 لاید + هدامشکت

 رابخا نیرتهزات

 دیدج یاه كيتکع
 نامدآ

 ...یدوزب هکیاپلیف

 ناگتاکسب
 ...وناگنم اناولیس ارچ

 لاپ حرج
 ...ناگشیپ رثه نیاایآ
 ۰۰ ملیف نیرتبیجع
 ناک دنناوخ خسای

 هرس تشپ ابترم مه اهامنیس نیاو تسا
 ! چیه زا هک دنهدیم شیامن یئاهملیف
 ره رد . دنتسپ تیمها لبباق
 ت داظتنا لوئم یایلوا زا
 او یبوغب و میداد ادمیصت نیارد رظن
 :اهنابیتشب ها رثی ارد مهمدرم هک میتسه



 ك

 نانچ«تسن نادرک ور یل دچیه یاغ

 و هیهت شدوخ هک «وللتوا > زادم «

 هبضق نیرخ۲> ملیقدد « دوب هدر

 - لتتیامو لباقم رد اوموس لر « ت

 -رنه < دووک ال تراک ام »و« كن

 ناشن و تفرک هدپمب « یسیلگنا ناکش
 یمیلکش و سابل ره ددیمقا و دن

 دهد زورب اددوخ غون دناو

 نلرب لاویت9
 تک رشیارب ایت دروشک < ها نونک
 3 ٩۱ زن + ملیف یللسلا نيب لاو
 ۸أت دادرخ ۲۸) 7

 دهاوخ دقمنم یب رغ نآ رب دود ( لاسا ر

 تمراپچ نیا .تسا هدمآ لمعب توعد ؛ دع

 لیکشتناملآ دد هک تسا یئامنیس ل

 هب تیمهآ ًاهملیف یفرعم ظاحل او ددر اس"
 دراد

 -زلسو یالط هزئاج نئدز
 نیدقنم فرطزا هک یملی نیرتمب <

 دسهاوخ ءاطعا ؛ دوش باخت

 ٩ و دوز

 ناتسلگنا رد نیلپ اچ یل هاچ

 هک كبمک دنمرئه < تیلباچ یل

 سوسدد دو ینالوطتحارتس
 هتفه ۰ تسا هدرک تمجارم ن ۳ ۶۳ تسعا

 زاچ

 (دوو نیاپ) یویدوتسا نام 3
 یدیدزاب اهن] یویدوتساژا دهد ۴

 ۱3:22 وتکرل زاچ ارپ و تسامد در
 دوخدیدج یوید انس يژاروک د> در

 1 مرابش

 هببت یملیف رند و هچ ره دهاوعیمد جست
 و وصقم» .تصا هتفک شدوخهک یرودعب

 تا رطاخدیدجت « شاهژات مل اف هیهتزا وا ۳ 1
 تا رط "هایم شیک دت هتخدگ نادود

 !د رگ هب وت
 رتارب هک دوب یتدم (یدسیدود) ۷

 رک زا یشان باصعافضو یرکف فالتخا
 رو هنو هتسب زایغا یورسب اد ود ؛ دایز

 یمومعمماجم رد ه و دشیم رهاظویدوتسا

 رگید«؟ دون هدرک شقک كي رد ۱ شیاپو

 رو ردق] و درک مهاوخت تک رش یلیئدد
 نبض میفوتر هک تشاد زا رصا راک نیا

 سیدود) تسا ترم كرک هیوت هک دننادیم
 دمآ نیئاپ ناطیشرخ زا هرخالاب مه ( ید
 یکناب)ملیت ردرت را و یویدوتساددنونک | و
 ؛ دنکیم یزاب (لرک لدود

 بوحم هداتسكي

 مناوتیم او < ادحب رب ول ولاتیجو

 رضاحلاحرد یئالاتباهداتس نیرت بوبحم

 یارب روشک نیدنچزا ابترم ریز میئادب

 . دسریم ملیف رد یژاب یاضاقت وا

 ناطیش » ملیف رد ادوا اپیاکب رمآ

 اهیوشارم + دتا هداد تک رش < ناربار

 دوسخ و < پیلوتال نافناف > ملق رد
 دن وادیمرب ملی وازا برم زب اهیايلاتبا
 هشتگ هرامش رد هک « اکیسدوب روتیو >

 ملف كرد وا اب دش هتشاکن شلاح حرش

 ایلاتیامد رم هرمژور یکدنز زا مادد جیب

 3 نت ) نآ مانهک تسا هدرک تک رش

 ۲ و تک رعایت( سوهو

 بب ی

 ِص ع ۱ 2 2#) مرا نرم
ً 

 سس
 ونک اب عاتیج) هک تسا یملیف
 یزابنآ رد ن 1 لتمو ,تساءد رک

 ...دنرودیسهکشي
 ساسا قالتخا

 تو ل) یتشآ درج یاس ی ۰
  هکتیا زا شی( ناسا ویروتبو) یرهوس

 .تسا هدشیملسم تقیق 3
 اتاولس ) ناغتاب رهو و نذ نءا توس

 7 یژاب (وسام) ملیف رد الاتیاود (وتاگنم
  دییطو یاوم هک ( دوو ) و هتکیم
 (وتاکناناولیس)اب یزابتثل و هدز شرص
 . یلشو هب تیسن؛ مدم[ شنادئد ریز هداب ود

 "و هتفرکش ی یتانتعایب هیود < ژرتنیو
 . وورگیمشناتنواییز نطومهرب ورود رتشی
 دنکیم یرادووخ کی رمآ هب تشک زابزاو

 هک تا نیارب

 یحاصدتج زی یلادسیا فذ
 نادفس شیز هدقع

 دیرگشیا هک دنتشاد من يتعهسه

 :واما درک دهاوغن یزاب یملیق رد رکید
 شرهوش رظن تحت ءرشتنتامیاش فالخ رب

 .. .دنمرته و روبشم نادرک رک یتلنور
 . ووخ یگ دنژ رد یدیدج «رود یئایلاتیا
 ۳۹ یاب ورا » هلج زا ملیت دنچ رد و هد ومن حاتتفا

 .عالطاقبط !رخاو درک تکر ش <
 راکب یالاتبا رگید ملیئود رد هلصاو
 دنترابع هک هدرک یزاب شرهوش یتادرک
 و< یلاوادیلا» قاقتاب < ابنز؛امو ۰ زا
 اه ترقاسم > یرگید و «ینانک امات]و



 یمف ثحاسس

 هدرب تسپ یاهناب رجزا ع راطاو

 یا هتکن رگیدنوچ . تفرک رارق « دنتسه

 هداتفا ملقزا هک هدئابن یقاب هداب نیارد

 ی رصت»مهدنب ۲ ه زامش و هرامشنب دل دا

 و < موس دمب > تالوصت م مجاد

 تحب نیا و تشوئ مهاوخانسرد نآ

 دادمهاوخ هنتاخ
 نا-هژ ز قمعینس < موس دم و

 رب ( دالیم زا لبقمود نرق ) سوک رابه

 ۱۱۳ لاسرد , تسا هدوب مولیم رشب

 مانب  یکیژلب زاسكئيع رفتکب یدالیم

 هسماک داب]نیل وا < نولیک اد اوسنارف د

 تسا هدرک رک ذ اد(10[11[]8_هتج رب)
 ساخیماسا و بلاطم مامندعس زو رت"[ زاو

 اب هدوب هتسچرب ملیفو سکس طوب رم هک

 تسا هدشع ورش هبلک نیا
۳ 

 رد < نولک اد د

 عسنم وحم زاسپ تیّود تابت هیضق زا

 دوب عالطااب ( امنیم ساس۱) ریوصت یلص

 لییف لام ۰

 امنیس دددج یاهکنکن

 یلیعمسا می-ظاک

 ینامل ۲ رفنکی ۱4۸۵ لاسرد دال ] رشنکس ۱۰- ۱ اش
 هب موسوم تشون یماتک نهاژ ناهوب د

 < كيپوکسلت یعونسعم مشچ ای پوکسلت
 ساسااهدس هک درب مات یلوصازا نآ رد و

 1۲0 و رتسا > عارتخا
 حیحص تراساب ًابت ناهج ماجاب 0۳۳

 نهاذژ دیدرک « هتسجرب كن رف

 شوک فوم 1 ۳

 تف رکن یاهجیتن ّج یناوارف دوخ یاسم زا اما دروآ لسب

 امن ناهج ماج نیل وا
 هس اد ریواصت هک یاهلیسو نیتسغن

 هاو روط

 دوب «نوتستیو زل داچ رس > پوکسورتسا
 ۱۸۳۸ ۷ ۱۸۳۵ یاه لاس نیب یو هک
 یسیلگت | نیجتا هسلج رد ود رک عارتخاارن آ

 هدشلیکشت عن وم نامه رد هک مولعتف رشیپ

 پوکسورتسا . دراذگ شیامن شرمب دوب
 زا كي ره دادیم هزاجا هکدوب یهاگتسد

 صوصخب ءرظنم كياب یثیش كيزا اهمنچ

 رهنوچودنک لقتنم زفمب یئازجم ریوصت
 دید فالتخا هطساوب ریواصت نیاذا كي

 ؛ دادیم ناشن هتجرب دادیم ناشن هتج

 هنحصكب هیهت لوغشم « روهشم ناد رگر اک « توتود هردنا «
 سس ... تسا « یموم هناخ » یدعبدس ملیف زا

 امنیسه داتس

 ممه اب اد اهنآ زنم ۰ دوب ع ونکی اهمثچ

 رویم ساسحا هجیتن ددو درکییم بیک رت
 ۱۸۹ لاس رد . دمآیم دوجوب ریوصت
 شید ود ناتسلگنا رد « رتسوربدیوید »
 هتسجرب سکعو تغاد نبب هدذ ودهک تخاس
 اکع هسلارفدد دعب یدنچ ۰ تشادیمرب
 زاگتسد مان و لیمکت ارلآ 4۰2 » مانب
 ۱ ۰ دراذک «پوکسوتنک و |ردیدج

 ورف»عارتخارئادد ۱۸۵۰ لاسرد

 شیامن ایفل دالیف رد« مياهلک المایلیوو كير
 ۲ دندشیم تبث هشیش یور هک یربواصت

 ار هقیرط نیا « ویود »

 |۳5 نامتخاس هژاجا هسنارف تلود

 «پوکساتن اف وت رتسا» مانب | ردوخ یلرمکت
 .د رک تای رد9 10201۱۸۱۲۲۸۹60

 اب هک دوب نیا هاکتسد نیا ساسا

 ارد سکع هتشدود یسذعود نیب رود

  قآ ریواصتو دندشیم هتف رک مها؛ یدوبع
 هدادشیامن یصوصخم هلیسواب هنی]یولج
  یاهكنج زا لبق .تشاد مزالكنبعو دشیم

 < مياهنکال > ناددارب ۰ اکی رمآ لاصفتا
 امار ومساک كریوکسورتسا > ءاگشیابن
 زا كيره . دند رک حاتتفا ایفلدالبف رد ار

 و تسشن یم هاگتسد یولج نایچاشامت
 21 یاهتسجرب ریواصت « یمرها ندناخرچ

 هلصاف رد : درکیم اشامت زود مهم میاتو

 یاهدع ۱۸۵۵ ات ۱۸۹۰ یاهلاس

 ۳ دندمآ رب ددصرد یئاپورا نادنشن اد

 د اي دنیامن كرعتم ار هتسجرب سکع
 چیه یلو دنزاسب هتسجرب ملیف تقیقح
 ۱۳۲۲ هلانیسرد یرکذ لباق هجیتنب ابنآ
 ؛ولعتف رشیپ نمجنا رد ۸۵ لاسرد هک
 ایم نی رهه

 عارتخا ساسا ۰ دیدیم ناشل ار هتجرب

 دیدیم اد یربوصت مشچك. هک دوب نیا وا
 درد و ارنآ زادمب ریوصت رگید مشچو

 . دنیپ يم یلازجم ریوصت شیاهشچ
 دد < هدولک > هدش لیمکت هاگتسد

 دوطب ۱۸۲۳لاسلئلاواو ۱۰۲۲ لاس
 و هدش هداد شیامن كروي و رد یرتلماک

 ۲۱ هحنصرد هیقب

 ۷ هدام



 یناربا نادنمرنه

 دراد دزرآ كب اهنت یناریا هشیپرنه نٍ 1 و1 مع  ۰ هو

 هسعیتا ای[ راشذ|
 4 دوب نیا دهم یافو ابآ

 ثكر زب یادخ هک <

 ۱ هشی اع۰۰؟دیشخب ده |
 ردقنب ا و هک تسک

 ؟یثکیم تبحصوا4
 زا زین نایچاشامت .

 تسیک داشف | نی ادثس ریبءد و
 وایدنم رثه رگید رابکرا ۹
 6 تشک زابو یسداف ملبث ردار
 روطن ۲ ادوایل و دل | هدبد

 دنسانشیمن دیاشو دیاب 4
 وم رک طیحم كي رد

 هشیپ رذهناهرآآ اب یا هن اتسود
 زا یرتخد > ملبف درم لرا

 نوچو مدشوربود « زا

 نایمددوااب اددوخ دوظنم
 دیز رادوتب هدابکب متشاذک
 كش اب و دشدنلب ناپک ان و

 ۳ ات فارطاب دیدرتو
 ملیف هرطاخ زوذه هک نمو
 مرظن رد < زا ریشزایرتخد»
 نام تدنکسمهکنیاذادو
 ملیف هنحص نیر-+ دئنام
 6۱ یفطل یب »ددوما رمروب زم
 7 دهد را رت

 امثیس محبی رفتاهثت مدوب هتخاذک ناتسبدب یاب ءژات هک یگلاستفهن-رد» تفک
 مامترد نوچو دوب ین ام ربقیامملیف ندیدد
 وزدآ ماتب ملیف نامرهق رس رخآ الف ن ۱
 یزورهجنانچ مدرک رکف دیسریم دوخیاه
 رد ترهشو تردق هک هچنآ مدش هشیپ ره

 یورو ۱! دوب دهاوخنمب قلعع
 یارب و مداتفا گپ

 «دوکک و همانشیامن رد زی ربت «نابنامون» ناتسرببد رد یگلاس ۱ رد هبنرم ن
 یل ومدیدرک رهاظتسرپدوس رجات كیلددد
 تداژو همیمض امناتسریبد هک دیشکن ی ری
 کر ش هژاج| نام زن ] رد اهتیلتآ نوچ ودش كنه رف

 م تسهایلد

 را وا

 تپج ن دنتشادن ار تاش, ان رد
 دیما زا رپ یلو یاهداداابو ۳ ۳ بیم یلو مدرک اهر ادلیمت

 ۱ مروتف رگ ارفب نف ناداتسا رخ
 یارب دعب لاسودیکی هکنیاات کف

 سو دش فرطرب مناوم ناشی امن رد ید

 ۷ یرامش

 زب ربت رد یکلاس ۲۰ نسزد رگیددایکب
 هنحصیو رب < صومان و همانشی امن رد یزاب اب
 نامدآ یرته تبلاعف تقیقحرد۱۰۱مدمآ
 نبادد یزاباب ودرک تک رشهنما دزیاه رتاثت ددودعآ نارهتب وا هک دش عورش یزورزا
 دورب زود هک درک یمسنامرآ اه همانشی ابن
 نامد] ترهشنونک | تفگ نا وتیما ری زدشمه روطنیمه و دیا زفایب دوخیرنه تامولعم رب
 تی وبحم و ترهش دئناسم _هنمارا نیب رد
 یژابنا رهترد هک ینمد| یه همانشی ابن رثک | وتت ابئاکیرما نایمرد « كب یدوگی رک و
 یتادرگ داکو نامذآ تکرشاب دوم
 زاهکبت وماما . دشابیم نایکیچاخ لوماس
 دد یژاب رکفب هک دشروطچ ی

 مدادیم تسود اددوخ روشک رگید 1 ره دننام مهنم» : دادباوج؛یداتن | اهملیف

 رب مناوتیم یگشیپ رنه ءارزا دیاش مدرک  نوچو میابنب یتمدخنآب متساوغیمو
 کت کارد دد تک رشب میبصت میارت ی 2 یر یادم تفرش و تظع
 شیپ لاس ود تپج نییپب و متفرک

 سس سس سس

 امنیسهراتس

 دن زب فرح یسماف ب

 امیدادرسلیف یاهوردوتسا
 هب دننف رک حضن ی هززدناات
 اب یل و مدرک همجارع اهنآ
 اهوبدوتسانیا هک ی طنارش
 دنتشادیرنه و یلف رظن هطق ز

 متفابن دوخ لیمقب اطما ابن ۲

 ملیفاناید ویدوتسا هکتیاات
 یانفآ و دیدرک حاتتفا
 نيا نادرک رهکنایکیچاسخ
 .درک توعدنم زا ویدوتسا
 زی زا ریشزا یرتخد» ملیف

 دنهدیمناشن ارث ]نونک | هک

 <. دشابیمنم ملیف نمود
 انایدوبدوتسا كئیا

 تامدنم هیهت لونشم ملف
 ای < نییوخزورون > ملیف
 را رق هک دشابیم« هایسهسوب ۶
 تن یمیطمكلم رصان تسا

 نآ ددنایکچاخین ادرک راک
 ردنامدآ !لسمو دنک یزاب

 ملیف و < نیوخ زورون

 زاب نآ زادم هک «اداسد

 هیهت نایکیچاخ هلیسوب مه
 دهاوخ یمچم یاپلد ؛دوشیم

 هب نایکیچاخ )ریز تغاد
 و تسا دقتسم یلخ نامرآ
 تدارح رب «یمیصیناوجا دوا

 لاحنیع رد و راکتسرد و

 نیارد هتلاو دن |دیمحضاوتم و نیت ورف

 . تسا هتف رن أطخ هاربدوخ هدیقع
 ءدیقع ات متساوخ نامرآ زا «بتاغرد

 .دنک راپظا یسراف یاهمل هدابرد اددوخ

 یسداف یاهملیفب هکیاهقالعب رظن ) :تفک
 رظنب ۰ ماهدید ار اهنآ رتشی ابی رقتمزاو

 یناربا یاهملیف تبقت وم مدعتلع بناجنبا
 لوا هلهورد یجراخ تالوصحم لباقمرد

 هجوست مدع ابئات و یفاکلئاسو نتشادن

 تسی وادربلیف كبنکت و رنهب تبس اه ویدوتسا
 رظن نسحزا یلک رو طب اهوبدوتسا نا ریدم

 ینا را یاهملیفب تبن نایجاشامتلابقتساو
 اب و جرخ نبرشک اب و هدرک هدافتساءوس

 یاهزاوآو (؛ یرع صتد) دنچ نتخبمآ
 یتاجاندت ریبم نیبزا اهملیف شزرا دروس
 زا قباس دئنام رگید زورما ری مد رم هک

 :دشیابن یمن لابقتسا یناریا یاهسلیف
 هیلو دنمرتهو نواب تسناوج نامرآ

 ملیفكی دد یژاباب هک (ینادنمرنه) نآ زا
 بردم نا رتخد هیلک بوبحم رگید اددوخ
 ۲٩ هحفص رد هیب .:هشنا|دیم

 ی
 



  شیادص ه

 هرایششیامزآ رتخدنآ: یدک ل

 یدادمتسا مارد یاهلر رد , دیهدب ۰

 ناکشیپ رنهبلعا«نانخس نیانآعمزا «درادت

 دنی ایم دوجوب ادرف دوهشم

 هک تاتو منشک هیهن یاهدع دووبلاهرد

 تب ۳

 یراشرود نیودلگ لئوماس
 دنب اب یاهژات ناک راتس هک تسنیاناشراک

 هیهت اهنآ كارتشاب یروهشم یاهلیف و
 دراوم > ۰ « كين زلس دیوید > . دننک

 ریهاشم زا < سیلاو لاه > و < ژویه
 دی رگنیا ): بیت رت هب هک دنتسه هتسد نیا

 تب یدوگب رک - زت وجرفینج - نیک رب
 (كرمودتیف-لسادنیج )و( نناک فذوج
 نیت دامنید- یروک لدن و - دنلناج )و
 رب هوالعو هدرک ادیپاد ( سیول یرجو
 تیفورعمو ترپش یاهتنیب | داهن] هکنآ

 لابق زا یتفگنه غلابم دوخ * ددناسر
 دندرب هدافتسا اهن[

 ۰ دشاب مهم ظاحل ره زا ملف هجنانچ
 اب یرتهزوما ریدمورادربیلیف ؛ناد رک راک
 و دنهدیم لیکشت ین وپسینک هدننک هیهت
 راک هکتیایا رب نادرگ راک تاقوا بلغاو
 .دشنک هیهت اب ابترم  دنک تفرشیپ رتدوژ
 هک یتتو . تسا سابت رد ناکدنبون و
 اهرووک د ومولعم نانکیزاب وهیهت وی رانس
 دوخیاب هدننک هیهت تفون ۲ « دندشرضاح
 اد اه رک هیقپ رابتخا و دشک یم رانک ار

 - دراپسیموا نیندامعو نادرک راک تسدب
 ام دنک یم تراظن اه رک رب وا دنچره
 تسا نادرک راک هب طوبرم هک یرومارد
 یدادریلیف هکیقومو درادن یتلاخدالصا

 تب

 هراک همه وا هداب ود تفای همتاخ یلکب
 دوش یم

 و ندیرب راک دددیاب یومقومنیا رد

 تقد اب ملیف فلتعم تامطق < ژاتنوم »

 یکی (ژاتنوم ) اریز دیابت تراظن لماع

 تسا یدادربملیف یاهراک نیرت یاحزا
 ملیف ناتاد میاقو لسلست یلک روطب و

 یضعب .ددرک یم مولعم ژان ومهلبموب طقف

 بوخ (ویرانس)رد هک یئاه هنحص تاقوا

 هددوآ هدرپ یور یتقو ۰ دندمآیم رظنب

 ردو دن ًایمرد بآ زا یقرخزمزیچ دن وشیم
 اههنحصزا یخرب دیاب هراب ود هک تساجثب|

 نآ زا یتامطقایو تشادرب ملیف هداب ودار

 زاسکنهآ كيندرک ادیب .تخب ددودیلکب اد

 رپ و دزاسب اد ملیفنتمیاپهگنهآ هک رهام
 شیامزآ كيو ملیق راون یود ادص ندرک

 زا یچاشامت یدودمم هدع یولج كچوک
 هدننک هیهت رظن ريز هک تسایئاهراک نیرخ"

 نمجنا »یا رب ملیف سیسو دریگب ماجن ادباب

 ات دوشیم هداد شیامن < ملیف هیت یئاضت

 هکبتفو دننک رداصشیانن هناورپ نآ یارب

 ۱۳ تا

 8 یئامنیسكثچوک كنهرف
 یناتسادزا تست رابع_ویرانس

 هدام] یراد ربملفیا رب ینفز رطب هک
 یاه نسو اههتحص لماش و هتشک

 یودزا نادرک راک ودشابیم عطتم

 هباد جایتحا دروم یاه هنحص نآ
 . دنکیم هیهتدادریلیف كمك

 ( تسیدانس ) . تسبرانس
 ناتسادكی یودزا هک تسا یسک

 هیهت یارب یئویداتس هدیا كياپ

 زا تسیدانس راک . دیونیم ملیف
 .دشابتمیدادربلفساسح یاه راک

 ینانیسحالطسادد -ژاتنوم
 مایف كي فلتخمتاعطت ند رک مهرس
 زاملیف میاقولسلست هک یدوطب اد

 . دنیوگیم ( ژاتنوم ) « دورن تیپ
 هنا رهام(ژاتن وم) كي دوجو نودب
 . رایب لاکشا ملف عوضوم مهف
 ردرس نآ زا یچاشامت ًابلاغو دراد

 - درو ای 3 2۶2 ۵1 ۵ قکاق قکاگ نکا تک قک که اه قک 06 اه قکاک نکا قک کتک دک نکک قگک قلا جکاک یکاه اک یک اه مک قکاک نکات قک نه نگاه قک قک 0کک نکنه نکن تکه
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 تانیلبت نانک ر
 یاهسکعو بلاطم هدننک هیپت
 دننکتم هیهت

 یارب بسانممسا ندرک ادیب

 ات نآ شورفددو مهمرایب

 ینسیدتلاو
 اومأت بلغ|لصا نیایودو دراد
 یاههترو) اه شیف آ واه
 زی و] اضیسراوید و ردب ملیف شی امث
 تتازا دن اهدشن هدام] پاچ یارب

 .دننکیم یداددوخ

 نتف رک را رق ز رطء راب رد تحب
 ور نانکیزاب یماسا یکچوک و
 زاب هک تما یلئاسء هلمج زا اه
 دنک رظن داهظا نآ هداب رد دیاب
 رک رهشكيرد ادصورس نودبار
 هک یچاشامت یدودمءهدع لباقم

 |سکعات دنهدیم شیامن دن اهدش
 ۲۲ بویعو دنیب هب ملیف ربارب رداد
 :هدات راک نیا تاق وا یضهب .دننک
 هزاملیف هکبتقوسرس . دوشیم
 قتمو اه ابتیس ناریدمهب ارنآ دش
 او تالجم یئامنیس ناداکن ربخ
 ایلک و نوضم هراب رد ات دنهدیم
 ب دوخ یاه همانزوررد یتالاقم
 ش یقرعم مدرمب تهج همه زا ملیف
 دد مدرم یارب ارملیف راک رخ[

 ملیف كي شیابتو هیهت



 (یلک سی رک )( رجن رک تداوتسا),
 ز متن تو یریظن یب ترپش ]

 شنا )گاه هثحصنیرخ [یزاب لونهم د
 وا تایم یبونج یاکیرمآ رد ( بم

 ملیفنیالوالد <لبیگ كدالکد دوب را
 اتشا 1 ایودادرا رت کیت و اما دشاب « 1

 مه ینابنک « تفای نایاپ ورتم 1
 ملیفددیژاب دوماماد (رجت رک تراوتسا )

 طوب رم (زبسشتآ ) ناتساد ۰ دون نون
 .دشاب یمیب ونج یاکیرمآ درمز نداعمهب

 كني اریخا ( دواب نوریات ) »۰
 نونکا و هداد :لینتشت لقتسم یوب

 لر هک دشاب یم( ریبک نا دول )ملیف هیت لون
 دن ]هد اسرمامتابار(شوتتلژاومدام)یگت د یزابمه .تساهدشرادهدهعاصخش زین | رن ] لرا

 نوریات)ودشابیم (ماک اتید)ملیفنیا ددیو
 یلیخ( هیدعس )ملیف دد یویزاب زاهک ( روا,

 تساهداد وابادلدنیاد وب هدمآ ششوخ

 یملیفیدوز, رن دا ویناپک +
 هک داتسرف دهاوخ ایتدیاه رازاب

 دشابیمتیمها لباق تپج ره زاهک

 و درادمان ( كيدیبوم ) ملیف نی

 (بیدوگیرگ )نآ لوا هشیپ رنه
 ریهشنادرک راک رظن تحتهک تسا

 رد یزاب لوفشم ( نوتسوه ناج)

 (كيدیب وم) .دشابیم روک ذم ملی
 رود پوکس امنیسو

 ۰ دوشیمهیپت دنل ريا

 ۳ شداکا ریخا (دروننلک ) ۰
 ژاابترم ایبملک یناک و هدشدایز
 لونشم الف و دنکبم هیهت ملیفدا
 ۱دشابیم( یک و مساهدد )ملیف ددیزاب

 فلدور)هدپعب نآ ینادرک راک هک

 ۱۳ .دشراذک او ( ها۲

 -زسبج)و (نوسیلانوج "۳ »

 ملیفدد یزاب زاهعبهک ( تداوتا
 تره( رلیم ن ؟ تشک رس )

 یاربدندوب هدروآ تسدب یئازسب

 واتس یهدنامرق ) ملیفرد مودداب
 دشابیمیگنج ملیق كيهک ( یناد
 دننکیمیزاب تن ومادای نایک د

 اهیدنه شروش هب طور مو 0۳۹ یدیدج مالک یاه ویدوتسارد*
 الت هتشذگ نرقدد 3

 مات یدوزبو تسا نیدد* *
 یرامش ٩

 در تروصب

 (لاگتبنادادگتفت ) ملیفنبا .دش دهاوخ
 هد نآ یتادرک زاک و دااد ارف لدالد (ناکیا و )هک وز

 رد[ مچیمترب وو) ود دا دهان (یچداکشبش 1 هک درک دهاوخ ینادرگ راک یملیق یدوزب زوهتدنمرنه( .نوتفالزل داچ ) ۰۶ 4 دهیم( كد ول زال)
 .دشدهاوخ رهاظنآ

 ینادرگ داک < ویدا دو ك را» یناپمک سیئد ( زویهدراوه ) یارباد ( نیحتاف ) ملیف یاه هتحص نیرخآ المنو هتخاس دوخ هشیپ ۱دیتاد رگ داک زیت ( ل واپكيد ) ۶
 .درک دهاوخ تک رش (ایددددبیقعت ) ملیف ددآدعب و دراد هدپعب ارملیف نیا لوالد ( نیوناج ) . دنکیم

 یدو زی هک دنشابیم ( سیداپ رد هم مرد یزاب لونشم ( تولاک نیروک)د (نوسلن نج)« (سیترک ینوت ) ۰
 ملیفاریخا (یلجتآ ریپ ) قافتاب یوسنارف فورممیدمک هشییرثه (لدنان رق )+ .دشدهوخ مات نآ یدادربلیف

 و هدوب یساگناو هنارف قطان ملیفنیا

 دوریمزامشب هن ارت بوخ تالوصحم زا یکی

 نیو) ویوسنا رفهداتس( دامان ادلیت )+
 یوبدوتسا ودالعت یئاکی رم هشیپ رثه(( سی دوم
 یزاب(مهمهشه )یگنج ملیفددندنل (نوتیارب)
 نیدوم)ا رتشاب ( اکالام )ملی . دننکیم
 رد زی ( تومردکم فوه ) و (اداهوا

 روصت و تسانی دودیولجنوف یویدوتعا
 ددرگ هدا م] شیاسنیا رب رگیدهامكياتد و ریم

 -.تل.دآ )یناپک ۰

 -هکیاج)ملیف ب( ویداد.وک
 یلیخ ( دوشیم شوماخ داب
 الوا | ریز تسا راودیم]

 لوا لد < دایاو لنرک >
 تکیدنب )ابا و دوادا رث 7

 دنکبمهیهت ارتآ ( سوجوب
 هقب رب ملیف هکنیا ائلان و
 هتخاس <« بوکس ریوس »
 ۰ دوشیم

 یک وف ) ینابک
 ملیف هبهت یا رب ( متسب نرق

 هاشداب و نم)یگت دلاکی زوم
 دالدنویلیم ع غلبم ( مای
 مقد نیا و هداد صاصتخا

 رطت تحت دوآ مامرس

 هیهت ( تکارب زلراچ )
 دوک دیاربتسد ریزهدننک

 حرخ ملف نیا للجم یاه
 . دشده| وخ

 ددیدو زب (دل نل ۲ )+

 یژاب ( لبط یادص ) ملین

 - درک د هاوخ

 وا وبامأبیج ریو )۰

 ملیت دد زین (یلجنآ ری )
 تک رش ( وا مر رعاس ]
 ۰ درک دنهاوخ



 0 اب وک تلم یاهیراک ادف زا یبلاج ملیف. 1 تاک اگتب ((

 دها وکیم لات
 ام | دهد ناشن

 اعسا رد ام

 شیانن زا یریک ولج لیلدهک
 دج قوق ملیف میتسا وختسم طقف ومب رادن ی راک ت

 نیر تسد ريز ژا نتود هنادنمرنج راک

 ادیلاکی رم نانادرک راک و ناک دننک
 نایچاشامت هب تسارودقم هک

 و هثداحرب یاپیلبف هب

 ميناسانثب یقیقح وتبمع لاح نصردو جیپ

 < نوتسوهناج > ۱۹٩ لاسرد

 ناددارب ینایک تسد ربژ نادرک ربع

 هیهت و ینادرک راک هطساوب هک رتراو
 حنک )< ناو داب رب جنکد ملیقف یوب راس

 « دوب هتفرک راکسوا هزئاج ( هدداعا ریس
 درک خف روک ةم یناسکایارشداد رارق

 فوررممهدننک هیبت (لگیا.پ.س) قاقتاب و

 نادنتالعو ینارب

 نتخاسراکب وداد لیکشتلقتسم تک رشكب

 تشک لوفشم یرنهو عوتتم یاه ملیت

 مک كچوک تک رش نیا هک ینلیت نیلوا
 ملیف ؛ داد نوریب رثه رب یلو هیامرس

 نآ زا؛ نوتسوهناج ۰ دوب (ناگناکیب )
 تسا یئاکیرمآ بایمک نانادرک راک هدع

 اب دصرد دص شران7 هثیبه دراد لیمهک

 «ملسلصا نیمه یور دل دهدقن و تقبقح

 هکنیایاجب اددوخ راک لئاسو و ناکشیب رنه
 هب ؛ دنک زک رمتمدوویل اهیاهویدوتسا رد

 رد دوخ هک یلاکیرمآ هدنسیوت رتسولیس (ناگناکیی )یجراخیاه هخصود رب وکی زکم
 تابصتزا یضسردو یلاوح نامهرد زیاد

 كي کم روشک تختیاب فارطا كچوک
 نوتسوهودوبن یفاک نیانیااما ۰ درک هیهت

 وسنوج رفینج زجب دوخراک لیمکت یارب
 و ناکشییرث» هیقب ابیرقت « دلیفداک ناج
 و نیرتفورم۰ نایم زا اد ملیف نانکیژاب
 باغتنا یکیزکم نانکیزاب نیرت دنمرنه
 زا دنترابع اهن[ نیرتسهم هک درک

 -وراووت نومار - زی دادنمر[ و ردب
 شق رد سنومجرقینج . دنلور تربلیج

 یلاکیرمآ لاعف داکن همان زور (زدل | وانیاچ)
 «دنک یم یراکمه یئابوک نوبیالقااب هک
 و تسا فورم یفاک هژادناب ناريا رد
 دیرواب رظن رد !روایزاب دیه | وخیمهجن انچ
 زاوآ ) و ( باتفآ دد لادج) یاپملی زا
 راکسا هزئاج یمود رد هک وا ( تدانرب

 زاباریخا سنوجرفینج .دینک دای « تفرک
 (لگیا - پ ۰ س) ونوتسوهناج رظن تحن
 یلامت رنه ( نارب اد ناطیش ) ملیت رد
 .تساهدرک

 دیقق هشیپ رثه ( دلینداک ناج )
 نیا دد اد ( رنیف ینوت ) لد یئاکیرمآ
 ملاع رد دنمرته نیا ۰ داد هدپمپ ملیف

 یاپملبن نی رتهب وتشاد یدایز هقباس انس

 و دراوناردارب یرادرسلف هناخراک ردوا

 دیدرک هیهت ۱۹۵۲ تمام ۲۱ رد 4
 «وبد وتسا راحت | زا هلصاح جیات رثا ردیو

 درودب ارناپجو دیدرک یبلق هتکس هبالتم

 ناکتاکسب ملیف نایاب رد «دلیت راک ناج .تفک
 لبیک ك رالک ارزی رادنمر] وردب !د رمیمزیت

 هکشیارب هوالع اریژ دنناوخیم كي زکم
 یزاب رنه زا « دراد یثیتم و باذج هفايت

 ملی نیا دد

 یل وبناپسا شوهاب و نشخ رومامكي شقت
 تسا هدش راذگ او واهدپمب

 یلد ملیفنیا ددزیت و داووت نومار

 :دوبشهیدرکیت لوبق ارث[ رگ !هک دراد

 و تماص یاهلیق نا.ز رد هثیپ رته نیا
 تشاد یمازسب ترهش قطان هرود لئاوا

 و( دوه نب )لیبق زا یفورمع یاپملیف ردو

 ادوب راک اترک لباقم لد ( یداهاتام )
 هشیپ رثه«دنل ود تربلیج دوب هتف رک هدهس
 زا سپ اریخا یئاکیرم لصالا یکیزفم
 هتفر بآ تسا هتشاوت قوف ملیفرد یزاب

 زالبق هک اد یت رهشو دن ادرک ژاب یوجباد
 هراب ود تشا- ماود یللسلانیب كتج

 درو[ تسدب

 دوخطسوت (ناکع اکیی) ملیف ناتساد
 تداپم یک دنسیوب رد هک نوتسوه ناج
 رتیپ مانب رکید رقنکی و دراد یئازسب
 تریاد فورعم باتک یود زا ؛لیرتیو

 تسا دتمهرپپ یدایز سایقمب

 ذزا یجیهم هنحص رد دلیفرا ناج و سنوجررفینج

 امتسهداس

 اتو دهاش ابوک بالقنا نابرج
 اوربعلیف یارب و هتشک سابتقا ؛ .دوب
 زا ناتسادنیادد ۰ تسا هدشهدامآ

 تدمهک اهیئان ایسا هیلع ابوک تام
 ابسا ادرس هطلس زا سپ « نرق

 ودنمت ورث هرب زج نیا رب (زت دوک )
 میات ووهدش وکتفک «دنتشاد طلست

 هک روطن امها ریز دهدیم قف و تقیقح
 شدوخ باتک یلصا هدنسیو دش
 یلابوک نویبالقت اب هک هدوب یئاهن[
 یک دزب هریزج «ابوک .تسا هدرک یم

 کن یانمیا داد « ینجلاقوس

 رتشیب زین اهل این اپس| ودشابیمنآ وا رف

 ۴ هریزج . دندوب هدمآ رد زیتس ردزا

 هنارباج هطلسری زا هکنیا زاسپ
 1 بت دمآ نو رییاپی این اپسا
 پیدوپمج زا یکیوزج و تف رک دارق

 یور . دیدرک بوم روثک
 ادربخ هدرپ تشب مياقوزا هکیاهنآ
 اوک بالقنا داجیا رد اکی رمآ دنتفکیم
 . تسا هدوب لخدییذ اهیئاناپسا
 |مسا هک ( ناگناکیب ) ملیف تروص
 یملیف « دشاب یم(میدو هبیرغام ) نآ
 ادیم|ام وكي رتن | رپ و لماک ینعم ماتب
 ری وهدش مهافتءوسعفررت دوزهچ ره

 . دوشهداد شیامن نارپترد

 ازای



 ترفاسم زا «وناگنما ذا ولبس») رچ

 ار
 تك را 1 ملیف ه؟ قوم هتشذگ |.

 ابقتسا ودن دادشب |

 ایل اتی | ی ًامثیس تالحم «دم 7 لب

 نیشردو دنتشون هدابن

 نیاندیدیارب مدرمماحدزازا هک

 هماثز و روتالجمرد دوب هدش هع۱

 نیا هکیماگنه ۰ دیسدپاجب الا, ۱

 نیا زا دیسد (وناگتهاناولیس) ش,<

 ۳۳ ۲ لاتشوخ هزادنایب
 میصت ودش )نو دوشک ۳

 دوشک نیاو هدوم ناریاب

 كس هب كيد دن زا

 ۱ اریا دوشک نیاذا شیپ (اناولیس)

 ۶ سعیابیز یاههنارتو خیرات یور

 هلی رد درکیمن لایخ رک رهو تحا

 لابقتسا وا یاپملیف زا ددقنیا

 شوی داد هصومهبلصا نیمهیود دنبام

 یقرشدوش

 یببت رت رهب تساوخاپن ] زا ود رک همجا
 مها رفنآ ریاب ادوا ترفاسمهلیسو هدش 4

 اب ناریاب وایمسد ترفام نوچو د
 نکسمدراد نا ربا ددیو هک ین

 ۱۱ ک ایرب یبیجع یاغوم دو
 دوخمات (ولداک ودنووبا) دننامیو هت دش

 ٌ ادنمق العد | دمت

 نودب یضوعهمانساتش كيابو دهد رییثتار

 شیامن ماگنه اتو ءدمآ ناریاب ادصورم

 و دنابب موتکموا دورو (خلت جن رب) ملین

 دش هداتسرق مرب زین وا ترفاسم طیلب یتح
 یلصا هچ یور-.ثن مولم

 رد (۱!ولیس) مان ناهک ان

 - عوشم یاهال» تسا
 زاو دمآ رد < ۱ دودولا

 یناجیه تلس وا دورد

 داجیا دوب نکمم هک
 لسب یریک ولج دج دیام

 6 اناولیس )اما ۱ دما
 و دشن سویابم هجوج

 هدنیآل اس ردتسا نکسمد

 (ان7) ملیف شیان مانع
 ناریاب ( سسیلدا ) ِس
 دیایب

 (سسیلوا) ماد ۴
 ارجاع

 » هنولاو فلار » و « اناولیس 7

 « انآ» ملیف زا یاهنحص رد

 ناشن کیرما هد اد اناولیس (خلت جنرب)
 وایاهدعو درک اب رب یبیجع یافوغ دنداد

 دندرک بوم( لساد نیج ) بیقد اد
 ویدوتسازا یددمتم یاه همان یط رد و

 دندرک اضاقت اکیرما یدادرملف یاه

 زا یملیفو توع. اکیرماهب اد (اناولیس)

 هجوچیپ (اناولیم) اما دنیابنب هیت وا
 هکشيا ات دیامن كرت اد ایلاتیا دشن رضاح

 فرص اب هتشذگ لاسردتنوماراپ هناخ راک

 اد ( سیلوا ) یگند ملیف رالداپن ویلیم

 ملیفنیا درک هیهت ایلاتیا رد (اناولیس) زا3

 لد و هدوب ینابلاتیا[و ییلکتا ناب زب

 ةبتتس امنیس هداتس

 ۱ نا ریاب ت

 هتسی رشه(سالک هدكرک) تب مه

 دراد هدهب یلا 1

 هک تسیلبق نیرتیب ( سسلدا )

 زهرد تساهدرک یزاب نونک ات (اناولیح)
 زا ام دوشک نابچاشان لابقتسا تدوص

 ملیف اصوصخم ( ملینسک و ) تالوصحم
 ینابنگن يا هک دشتعاب (خلت جن رب) یلاع

 ردیسراف هلبود یارب اد (سسلوا) ملیت

 ً و دداذگب ملیق شویراد هسوم رابتخا

 تامدقم هیهت لونشم هسوم نیا نوتکا
 .دشابم یسدافب نآ ندرک هلبود یارب

 ِ شیابت هک زا سپ رگید فرطا

 دیدرگ ورب ور تبقت وماب ( هعر زمكرک )ملیف

 نیرخآذا یکی نادادهیامرس زا رفن دنچ
 سک ولژا (ان۲)مانباد (اناولبس) یاهملیف
 ۰ .ندرک هلبود لوقشم و هدرک یرادی رخ ملیق
 نونک ات صاغا نیا مان دندیدرک یسدافب

 هکنیاتسا ملسم هچن7 یلو هدنام موتکم
 نارهن رد هدنیآ زیئاپ دد ار (ا:۲) ملی

 (۱!ولبع) اد ملبفنیا داددنهاوخ شیابن

 یزاب (خلت جنرب) و (هعرزم كرک )ژادعب
 ملیف نیا رد وا یاپیزابیه و تساهدرک

 ( هنولاو فاد ) و ( نابساک ویروتیو )

 . دنشابیم
 تسلایز رتخد تشذگ رس ( ان۲ )

 رثا دد اما تناوج رشفا كي درمان هک

 راضحا|كنج هپجب ادو) دزمان كنج زو ۳

 كي هک ( اناولیس) دنیامنیم
 یشوخ یک دن زوتسا هصاقر

 نیا رتآ دد .دنارذگیم ار

 دنکماهرا ردوخ لقش هتداح
 هجلاسب داتسرپ كيسابل دوو
 دژادرپیم كنج نیحورجم
 دد وا دزمان یدوزب یلو

 زاتسا ءدش حورجمهک ی لاح

 (ان|ولیس) ودد رک زاب هچبج
 نیا ژا ات دنکیم ی وتار

 هتخ و تخاونکی یکدنز
 و هتشادرب تسد هدننک

 ژاب هلوا شوخ یک دنزب
 الی (اناولیس) اما ددرک
 نی ینالوط شکسشک كي
  هرخالابب توهش و نادجو
 ۳ بگو سفن رب

 3 بک فتو ار دو هدایکی

 . دنکبم شناعوئیهب



 لوصا ساسا
 تاب رظن و ییلع

 دوب
 و وجارجام یدای
 هثفشفاب هام هرک

 نی هاد ناب

 تالکشماب ؛ءام ن

 دراد تقبقح هک و

 ترفاسم مجت یارب نآ
  ۹ ۳ 
 یئاسرف تقاط تامحز هام هرکس اپثآ

 دوب هدش

 زا یرفن دنچزج سکچیه مقودت

 هدننک هیهت مسا تنو.اراب یناییک یاسود

 كي هنوگچ تسنادست و تخانشیش

 یهاتوک تدمرد تسا هتسناوت سانشات رفت

 مامت دش هداد شیامت شدنچ هام هرک

 انشآ (لاپ جرسج) مسا ابود امتیس مدرم

 دوبن یک نیلوا (لاپ حرج) .دندوب هدش
 دشاب هدرک هیهت عون نیاذا یملیف هک
 ناتسادزا سابتقااب یرگید هدعوا زا لبق
 نینکاس ترفاسم زا ملیفدنچ یلبخت یاه

 هدربنک هیهت رگید تادایس هب ضدا هرک

 یاپملیف یرس اهن" نیرثف ورعم هک دندوب

 و (زرجاد كوب)و (خیرم هرکب ترفاسم)
 نارک رتسوب ه دّوب دا .هرکب ترفاسم

 ناریا ددو درکیم اقيا اد اهنآ لوا لد
 . دیدرک فورمم (هعاص) مانب

 ناتسداجم یلاهازآ الصا (لابحرج)
 دل وتم تب ادوب دد لبق لاس و یو.تسا

 . دش

 تفنیاپ دد وا یئادتبا تالیصحت
 هاگشن ادزا تناوت ءرخالاب حرجو تشذگ

 دریگب نامتخاس یسدنهم ملیید تسیادوب

 دون وا نیشتآ قدذ قیاطم یسدتپم ابا
 باختن |یرت رسدردرپ داک تساوخیم جرج
 : دنک

 دمآ یمنمشوخ یسدنهمزا الصا نم)..اریژ

 جیپم راک رد ار مدادعتساو ره متشاد لیم

 زا سیو ملک فرص یر ارجامایو ٍرت
 مدیزگ ربادامنیس هتشر هرخالابدایز هبلاطم

 ۴ ۳۹ ۰ بسم

 راکت تا ۱:۳"

 وا دانم رنه ح) رط و سدنپم نیا
 و
 ی

 وا دناد رگتیم ده رعتم ارم هبه مت ون[

 ردهک تسیپ سدنهم*

 فده نیم اما دنک راک

 دیشکیمد ویدوتسا یارب مزال یاهن ابتخاس
 دیناسریهب یترهشراکنیارد هکنيا زا سپ و
 یل ودش لیامتم كرحتم یشاقن یاپملیق هب

 تشادن رب رد یناجیه ردقن ] زین داکنیا نوچ

 یکسورعیاپمایف نتخاساب درک یمس حرج

 (موسدعب)و (یگتسجرب) تیصاخ اهمایف هب

 لیف جرج «یناوج زا الوصا نوچءدهدب

 هب ترفاسم»یگنر ملیف زا یاهنحص
 «لابجرج « رثا « هامهرک

 هضرع مدرمب یا هزات یزیچ ابترم تشاد

 . دهدب ریفت ابتارم اد شراک كبسو دنک

 دنلهرد تسناوت دوخ زادن |سیاب هرخالاب

 یلقتسم یویدوتسا (نوهدنا) رهش رد
 نیل وا هب رجتو تمحز لاسودزادمب و دزاسب
 .تخاس اردوخ ملیف

 هک دوب یداع لوصحم كب ملیف نیا

 لد یزاب بش همیخ لثماهکسورع نآ رد
 : دندرکیم یزاب اد مهم

 یراکتاو یکسورع یاپملیف یدوزب

 و دش فورعم اند رسارسدد (لاپ جرج)

 وا زا ۱۰۳۹ لاسدد تنوماداپ یناپک
 ترفاسم اکیرآب هک ددوآ لسب یتوعد
 دعب یدنچو تسب رفسداب ًاروف حرج .دنک
 .دش اکیرمآ دداو

 لابحرج ۱۹۹ ۷ ۱۰۳۹ لاسزا
 یاهروک د حرطو نتخاسهبقوق یناپک دد

 هک تفاین تصرف و دوب لونشم فلتخم
 یورب اد دوخ زاردو دود یاب وذدآ

 تعساس یقیقح دح یملع یاهملض 4 هتع ۳

 3 امنیس هداتس

۰ 

0 

 ۱ تم ابتتس هدرپ

 []دتبان وی یناپمک لاس نیارد
 ورک هیت (ریبک تر ود) مانب یملیق
 « ( تنادود یمیج ) ارن۲ لوا لد
 ازب باجنس كي هک دوب مزال و تشاد

 او هک جرج .دنک یزاب اد وا لباقم شق
 اوز ممب تنوماداپ ینایکاسب عقوم نيا
 و تغید اد باجنس حرط اروف دوب
 ,دیدرک ورب ود یدایزتیقف وماب قوف

 :رظ و تامدق هیهت لوئشم یوسبس

 هامو نیمزم رک نتخاسیا رب فاتخم
 :ترفاسم هام هرکب هک یمتا هشفشف و
 هش زین اد ملیف هیهت و دید رک ؛ دنک

 درک رک ذ هک روطنابه ۰ تفرک هاپع
 ب دش یئادبم ( هام هرکب ترثاسم )
 ۲ ذا سپ هب رگید یملع تالوصحم

 ؛ ۰ دداد یدایز هاوخ اوه نونک
 رد نوبیرت دلاره كرویون همانزور

 تسا بیجع ًاعاو ) : تشون قوف ملیف
 دنکیم اشامت اد ملیف یتقو ناسنا

 هرک یود زونه هک دنک رکف دناوت
 مجت دد لابحرج تردق . دشابیم
 روک د یاهحرط یارب واراکتباو اه
 ( ۰۰ تسا روصت قوفام « مزاول
 ءدب هداب ود روک ذم ملیف هیهت ذاسٍ

 كيو تفد یناپک نآ هب تن وماراپ

 تارک هک یتقو ) مانب رگید یبلع
 : دننام ملیف نیا ۰ درک هیهت ( دنوشیم

 اوتسا ناریایامنس رایتخارد یا وا

 ؛یراددوخ نآ شیامن زا ارچ تسیث

 :یملع ملبف نیموس ( تارک نیب كنج )
 اداپ ین اپمک رد مهزاب | رن [ هک دوبلاپ

 )مانی یلعریغ ملیف كي .دنبو تخام
 :یدامتم یاپلاسهک دوپشم رک وداج

 ٌتارک هکیتقو » ملیفرد

 ۳ و



 مدرم هجوت دروم مه زونه - »

 هر طاخ ۰ تسا تسودرذهو تسرارد

 ( دن زیم كن ز رابود هثیمه یجتس ) مل

 . دش دهاوشن وحم اهرظن زا هاگحمه ,

 ۰ تسا یناسآ راک وا نتخانش

 تسا یدایتم یاپلاس هکنآاب تو

 اذپعم « دن اهدادن ناشن وازا یملیف
 رد ًابترمو دوب ملاع ناکدوک دوبمم یزود
 زا یکی ۰ دشیم رهاظ (یوب واک ) یاهلین
 .تشادمان ( اسآ هزجعمراوس) وا یاپملیف

 ح
 ید

 ( فی رظ درم ) یاهملیف یرس ۳

 ۳ هریزاب لواپ مایلیداب ۰
 ناداب ) ملیفرد وارته یلد تخاس قلث
 رسد روپظهصنب ۰ رواب نوریات قافتاب ( دا
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 یرامش ٩

 زا رفت هدزنانپ ریوصت هحفص نیادد
 ملاع زورماو زورید فورعم ناگشیپ رنع
 مسا اهو تسا ,دش پاچ اش یارب ایی
 : بناتچ . میسرپیم اسشزا !داهنآیلصا
 تسپ ربمت لایروداب اددوخ حیحم باوج
 دی رادلاسرا اسم یارسبهدشن لطاس
 هساامعزا رقن هنب هتعرسق دیقب مهاسم
 اتسرب و ریواعت زارپ ,یکشد ههومجتم
 ,میهدیمءزئاج نآ یاشاست صوصحم كنيع ماضناباشبوبحم ناگ داتس ( یدمیهس )
 . دشده|وخ مالعا مهن مراشرد ناک دن رب مان و حیحص باوج . تسا هدشن رشتنم ناریا ددنونک ات وددادشژرآ لایر دصکی زا شیپ یئاهنتب مادک ره اههعوجع نیا

 هود للاواو تماص هرود رد <
 بوسحم درم هشی راهنی رتبوبحم ۰ قطان
 ( اهلاب ) ملیف ۱۰۲۳ لاس رد . دشیم
 (هدرمژ,یاه هفوکش)ملیق و درک یزاب اد
 . دوب امنیس یاهداکهاشزا وا

 هدنیبرف یاهتسژو تکرحاب - 7
 زورن ۲ رد . درک اپرب ایدرد یئاغومن دوخ
 یزورما یورنوم نیلبرم لثم اپیرقت اه
 اما . تسا (!دالک) واكچ وک مسا . دوب

 هدهدین «وب» هک دیشاب نئطم

 رنه كي مانب واژا اشیس خیرات - ۷
 یزابددوا صصخت . دنکیم داییقیقح دنم
 یاصتیصغشو دوبیخی داتمارد یاپلر
 (دلیچود )و( یلیلادزید ) لثملاع كرزپ
 5 درکیم مجمار

 -رته دا دومیداب ) هداوناغ زا - و
 دوب ریپسکش یاهاد یافیارد ریظن یب یدنم
 تسایلاهملیف نیرغآ زا (تیلوژووئمور )
 ناشت نارهتدد ریظنیب دنمرته نیاژا هک
 ء دن داد

 دوب یسک تل وا ۱٩۲۷ لاسرد -
 . «ویاج|(متفهناسآ ) ملیف ددیژابیارب هک
 * دوب د اد راکسا

 .. با هیچ هراس (یسلتاج) اب
 «تسیک دیتفک رک ۱*دداد یک رتشم هطقن ظاعبل



 اد نادرگ راک روتسد صوصخم هحفص یور (دادنیزژ درف)

 دنکبم غالبا راد ربلیقب

 ات هتشادهگن هداعآ اداهکنچرغ«تاناویح صصختم

 دزاس اهر نی دودیولج ادامنآ نادرک راک روتسدب

 ۳۴ سم. ٩۲ هحفص 7

 ,دوبهدش «اماهاب» رتازجل اعمجم یلاوح

 اب دری گنسرف رازهتسب »> ناتساد

 3 یوسنآرف دنمشناد و دورپ لایخ هدنسب ون

 ۳ کبد ترفاسم ریکناتربح یاهارجامزا نآ

 ردرب زب هیبشیهاگتسد طسوتو «ومند نتییاک
 لوز» عیسو لیختو ملقتردقو ه«تفر اهنس
 تسا هدرو دوج وب

 ۱تلعا تساپتدم هک « یتسیدتلاو»

 ار ٩ نیلوا دنکتیم هیهت فورعم ناکشیپ رنه

 زاسب ایودریز رظانمزا یقیقح یناتساد ملیف كي

 بک هکشیا مهد دشاب دوآ تذل مدرم یارب

 ۱ دیامش اهایرورعق بیاجع ندناساتشو

 هد لایخ لوا < ینسید» دوظنم نیایا رب

 اما دنکب «وبن» نتیپاک لد یافیا دومام زد

 ود كرک » داچان ؛درادن !رایرد ریز راشف
 لصاح تغارف م سسل وا» ملیفدد یزاب

 دوبجم < سالک ود كرک > و درک باختنا

 ایل اب «دنک یزاب ادوا لد یلدب هشیپ رثه
 هسوک هلبحو هرطاخم شرعم ردو دورب

 اد یمدآ «ینسید» اریز دریک رارق یئایرد

 اف و تقیقحاب دصرددص دنکبم هیپت هک یلیق

 دندوب تدابع هک رفن ۸۳اب «یتید»
 و رهام ناصاوع دون صصختم ؛نادادرب

 «هدیزدو سانش دوناجو سان هایک رقندنچ

 ه اجن] زاو داد بیترت دوخ یارب یزک رم

 رد یرتهدص قبعرد یلایددریز فلتخم یاه

 هاگیاپ كيهرب زج كيدزن یلحمرد
 بلغاو تفرک دارق نآ یود یدادربلیف

 نانک رک و ناگشیبرنه هک یطاق: رد ایرد
 1 .دنتخ |دن ایم

 هک صوصخم نیب دود هلیسوب سپس

 .دندرک ملیف هیپتهب عورش
 م یاهلاس هک صوصخم ساوغ رفنکی

 هک دوب دومام «یکننیچ یداد مانب «هدرب
 اد زا یئایرد ریژ یاهنایرج رنارد ادایمات

 + زبن دادربملیف یتمالس ظفح نمض ردو دوش

 دد یوریث رد اهلاس هک رگید هتباساب ساوظ
 ماجنا داد هدبع «دادنیز درف» مانب «دوب
 یصوصخم هفدو یور یو. دوب راد ریملیق

 اروتسد؛دهدیم ناشن فافش بآ ریز اد

 . درکتیم غالبا یلق نانک راک و



 سونابقوا رعذ

 دب [ یه هد را یو را )
 ک

 _لبت) و (دادتیژ) قافتاب «رشب الف دراجب رو
 جاوم حلعس ددو دندم ایم بآآ یود بلغا

 ودن دادیم لوکتشت یدس یاهراک ببثرت یار
 اهراک زودراپهچ تدم تاقوا یهاک داچا

 ووناهن ] و دیایب نوریب اهربا ریززا دیشر و
 دن رو | تسد

 نوک ان وک یاهیهامو تشرد یاهكنچرخ دوب دومام
 ءراخاب ات ددرادهاگت هدامآ «دندوب هدش راد

 ملیف جیهم یاههنحص ندرک بلاجو نیز یار
 هک دوب یقاش لئاسم زا یکی داک نیاو دزا

 هکتیا ضحم اپیهام اریز دوب هدش هجاوم

 دندیدرگیم دود یلاوح 3

 درگبیم تیلاعف رتشیب هیهذ| ملیف نادرک داک (ر
 یصاوغ سابل دشاب رتلهس شدمآ و تفد هکنیا ی

 تعاسدنچ ره راچانو دوب هدرک نتب نژب

 بآ حطس هب دوب روجم نژیکا زا نزغم ن

 دنامیم بآ ریز تعاس هد دودح رد زور ره

 هکتشیا یارب و دوب تاطابتدا و قیرغ تاجن رومام
 شاوخ تاقوا یهاک و دیشکیم زارد ایرد ف

 دوب كيدزنو دش هداب اوسه هلوا وا تلفغ ر

 «اتخشوخامآ دن ورب نی ذا نژیسک | نادقف هطساوب

 هلولو دندش رطخ هجوتم یروف «دندوب او
 دن د

 للاسم نآ زا زین (سولیتون) یتایدد ریز ی
 لحیزود هتابش یاهششوک و دایز تمحزاب هرخال
 مادختسا رهام سدنپم راپچ نآ نتخاس یارب (ی

 ريز نیا یارب دوخ باتک رد (ندولوژ) هک ی
 . دن زاس یهاگتسد «دوب هدرک ر

 زا یکی ندرک نفد هنحص «ملیف لکشدو جحوم یاه

 یاههرخص نایهدد وا شمن یتسیابیم ه دوب ی ۳
 ایدد فک یالو لک نایم ددو سونایقا ّیاءا یا

 دن دش ر وبحم (یتسید تلاو) نانک داک هنحص نیا

 راک هتف ریهی ود اما .دیامن تدعاسم اپن آ اب |وهات د

 ۱۳۱ ما نوتکاو هوریم شید
 هیهت  هدشن هدید نآ ریظن امذیس خی دات رد هک بب

 دیدج هقبرطب و هدوب یکند (ایردریز كنسم +
 نا یارب (ینسید تلاو) هکنآ اب و دوشم

 > رالد
 دالد نویلیم هد لقاال دراد راظتنا ؛هدرک حد ۵

 وروا

 5۹ ورامش

 نایرج هک تسا یوصحعءنیب دودتظاو (یکشسنیچیدا)
 دهدن ناکت ار بآ

 9 : آر زیان هک دو طسوتیمادآب تآ ریز «هدش هتک
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 یفرعمدنم رته ناونس اد یتاک ابش ( ناهفصا) یلبلخ رقاب یاقآ

 و الهشو میپید نیپم زجب هک دیا هدرک
 رتهب یرتنع هتسد یارب هیقب دساش هلاژ
 هچام یتات رد ؛امتیس یکشیپ رتهات دنشاب
 متشوت یزیچ درگل و ملیفب مجار مقوم
 درگللاو :دیا مد روخلد ردهنا اش هک
 مه ار ملقو دندیدنسب مدرم دوب هچره
 كي یارب هن دننکیم تسرد مدرم یارب
 مشچب ینییدب كنیع هک دقنم دودعم هدع

 هک یسراف ملیق رهرب تپج نودبو دن داد
 دن زاتیم دی ایم نوریب اهویدوتسا زا

 داقتتا لباسق هتبلا یسداف یاپبلیف
 رودب اداهن۲ یلکی هک رده هت اما دنتسه
 دیدجت دوخ دیاقعرد تسارتهب «میزادتایب

 . دییامرفب یرظن

 یعمج بحاص زیورپ یاقا
 (هاشنامرک )

 پاچتبونب اش یلاسدا باوج -۱
 ملیفدد اریخا تک ابارید -۲ دش دهاوخ
 مان- ۳ تسا هدرک یژاب «لبت هدازهاش»

 ترباد هدنالیم ید زین ناگشیپرته نآ
 نایرب ممه هعلق هدرک رس مان و نوتسرپ
 شهاوخ هداش نیا دد - < دوب یولناد
 .میا هداد ماجن| اداش

 (زاوها) یریمس عیدب یاقآ
 هزامش نیمهژا ار ملیفهیهت زرط -۱

 |دراکسا ناگدنرب -۲ میا هدرک عورش
 ملیف زا-۳دبتخانش مراپچ هراشرد هک مه
 تسا «یلبل» نومداریپ ناژ ريخا یاه
 .تساهدرک یزاب اکیومآ رد هک

 مان « ناجیلد » نی و ناج ملبق نی رتهب-
 دشهدادناشن امه امنیس رد شیپ اهل اسهک تشاد

 یدعاس هلاتانع یاقآ
 ؛دیناوغب رگید دابکی اد هلاقم نآ

 هدوب یشوش هک هدنسیوت دوصقب ًاملسم
 دربدیهاوخ یپ تسا

 یناتسرامع یضترم یا

 (ناداب 1)
 .عجار-۱ :امشددمتم یاههمان خساپ رد

 هلاةم هدنی[ رد هشیپ رته ندش یثرمان هب
 «نیدالوپدرم»زاورپ .دشدهاوخ هتشون یا
 حرشآدمب هک تصا یتامنیس یاههقحزا مه
 .دش دهاوخ هداد

 لاححرش -۳ دننک لوبق دیاش -۲
 دیسر ها وخ شتبوت زین لاسج هیماس
 ۱۴هحفص ۳

 عجاد .دیئامرفب همجاررم دیناوتیم
 هتشاکن لیصفت رو طب ادعب مه یئامنیس یاه
 .دش دهاوخ

 ملیفدد تهج نیاذ؛ یبارضكولمون اب -«
 ۱ دهاوخسم ناشلد هک دنکمت یا اه

 یتارف مه اب زن حابعو یدهلارون -«
 ۳ مک مک مع یرصع نادنمرنه دن رادن
 رد تلعهچب منادیمت مه !:رف روهمتاخ -۷
 ,دنهدبمت تک رش اپملیت

 یهرف نیسح یاقآ
 ناوجكي هک تسا فسات تعاب یلیخ

 یگشیرته قفع رطاخب هلاس هدرناش
 فیعض هدادا نیا .دنک یشک دوخ دهاوخب
 ره رد هک دینک یمسو دوش یوت دیاب اش
 هکنیاهندیوش دراو نآ حیحص ءادژا راک
 هب تسد یگشییرنه سدد ندناوخ یاجب
 . دین زب راحتن |

 یهاثتل ود نیدلاالاع یاق
 رثه زومد نتسنادب هک دین ادب ملسم

 .دیسرده| وخن < تدامس ها رهاش > هب یگشیپ
 - درادت یفطل هلجم رد مه نآ نتشونو

 نآ نتفرک ارنب اصخش تسا رتپب
 «دیزاد رپ

 نوزحم یدهم دمحم یاقآ
 میهاوخ راکب مه ار امش تاداهنشیپ هلک
 خساپ تبوت رید هکنیازا ميداودیما تسب
 .دیشابن دنمهلک امزا «هدیسر امش

 یئادیش زردوگ یاقآ
 «یفایددایشت]> ملیف هب امش تاداقتنا

 .تسا درا و تپج رهژآ

 نایدوگیرآ ژرو یاقآ
 :زادنترابع «دلنلا» یسیلب یاهملیق

 بک وک ؛ تغبشوخ نادروج« هی رک هحلسا
 ابدروخرب :وک اکیش هکلپم «هتکلک «یبآ
 «نورب والرم»-۲ دواخ رددعرشرغو رطخ
 لباقملد «یندشن شومارف كنهآ ملیفرد
 . تشاد اد دلیاو لن رک

 تالوصتم زا < ناشزیگنی» ملی یزاریش ورخ یاقآو
 زین نآ یلصا قطانو «نیبیلیند دوشک
 .دوب ینیپیلیف

 تسادوجوم هلجم رتفدرد لواهرامش هدازبلع نیورپ هزیشود
 هق هی

 شکلدون ابو یدلاخیاق7 یئادج تلع :یقرت رصان یاقآ
 اب رتدوزهچ ره هک میرا ودیماو هدش هتشوت

 :دب اسب یباسحینی ریش كي ودننک یتشآ مه
 ابمک یاهت ادرک راک و سیئد مات امرک )ور رقاب كنشوه یاق آ

 قیر طنیدب وو هل اقمرد ادعب دو ول اه
 .دیشاب نئمطم .دش دهاوخ جرد

 راکءاک هلالضف یاق۲
 اایب و دش لصاو لاوئسهس هفاضاب یقطنم و بلاج داهنشیپ تشه

 اپالاح .میدش تقوشوخ ۱مشیاهقیوشت
 : ایش تاللاوئس

 -۷دنکیمیزاب اهملیف رد هک تسا دب دودحرد ورت ومنیلی رم -۱
 مان «یرصم» رچیم روتکیو ملیف
 زا تسا یلاسد_نچ زین لسا دلبک -۳
 > زینوارهوشو هتفرک هرانآ امنیس
 _ً .دوشیم هدیمان «نوسیدم

 رو هشٍپ میهاربا یاقآ[
 (یولهب ردنب)

 «سیپ» نتشوننوذ هکنیازا
 »نیا دیاب اهتنه تسا بوخ رایسب
 ز «رشنه» وج كي و دادمتسا یرادقماب
 رتهب امش«یاهسیپ» هک دشاب طولخم
 .دیآ رد بآ زا نیا

 یارب هک مه یذغاک رادقم
 ام > هب هتسب دوریم راکب سیپ كي
 ! تسا هدنسیون

 هاب ) نایدباع سورهیاق ۲
 داکدداو ۱۹۳۹ لاسزا مهلبیرک یتب- ۲ تسا یئاکیرمآ «نورماکدود-۱

 .تسا هدش امنیس

 .تسا هدش حالصا هداش نیازا زین ارید عوضوم -۳هدشپاچ زیست هک
 ]۱ جفص ددعب



 - ناگشیپ رنه یفرعم

 ررشک مرچب اد بوبح» هشیپ رنه نیا
 شک دژاضر

 ۱٩۵۱ لاس لید
 بوجموروهشم ۳

 یاه هناغ ضشکاهوص لا گر

 رثا دد هکبلاح دد كرویوب
 قافتابدوبهدش دوخبدوخ

 فو ررعم یاه

 تیوپب یبپ لوا تاظحا
 دارفا ذا یکی اد وا و درب

 دنبتشد هک ادعب اما
 ءد رک ماحدزا هکیمدرمیولج زا ارو| جداخ هناخ شک هریش زا و هدزوا ,

 داهن زاهآ دنهد دوبءدند و

 اتدن درب

 یب ارز تساخ ر
 بوبحم هشیپ رذه هک دن

 هنادرم هنایق نیا اب ابن
 « دانم » تشرد لکیمو

 ( وئ ك.دآ) هناخ رک
 یتدملا لیوط داد دا رق هک

 ضحمسب تشاد «تربارد اب
 مامتاب نایرج نیاذا عالطا
 یداذ] و یئاهد یارب اوت
 اریز درک مادقا یو

 یاپملیف زا یکی دد «ت
 دوب یزاب لوفشم هن اخ راک

 یاهتفه هکتیارب هوالع و
 -رارقتباب زا رالد اهدا زد
 دادقم تخادربیم واهب داد

 نیا هیهت فرص زین یهبا
 هکشیا زا و دوبهدرک ملیف
 ملیف نرا شیامندوب نکمم
 نارگندشاب ماوت تسکشاب
 -هب هاک داد تاضت یل ودوب
 كچ وک دن دشن رضاحهجوچیه
 هب وا هدابرد یقافدا نیر
 ششوک هکن ] زا سپ ودنیامن
 هک یاهمطلظاحل زا هناخراک مفادم لیکد داتفت رتّوم یو یئاهر یارب هناخالک
 ددرگ دراو« تریار > ترپشیدوب نس
 روطب هک احمنیا هک درک اضاقت ءاک دادزا
 زیاضاقت نیااب یلو دریک ماجنا یرس
 دنچینلعهمک احم كيردو دیدرگن 9

 ندوب داتعم مرجب ار < تر ار »2 4
 ۱٩ دندرک موکحم ینادنز زور تم

 ر نادق زرد ار تدمنیا هک دش رویم < ترباد > و دوبندیرخ لباق سبح نت
 نیا هناخراع راظتتا فالخرب یلد

 رسارس رد < ترباد و. ترهش تع.د

 < رامش

 ۱ دن رگ ینادند

 دندرک لابقتسا .یا هقیاسیم_دوطب مدرم ار یو یدعپ یاهملیق و ۲ دیدرک کی رما
 هچ هک هدعآ شیپ اس+نیا نونک | هک دوطب
 1 ریز تسا هنفهن هثی رثهنیا داهترد یرس
 رسا سرد شن ادنمقالع دادعترب زورپ زود
 .ددرگیم هدو زفاابند

 رد ۱٩۱۷ لاسدد «مچیم تریاد»
 وادتسدزااد شردیهک دوبتشب یکدوک زوته دیدرگ دلوتم« تدوپ جیربا رهش
 ووخشاعمر)رما یاربدش رویجم شردامو
 لونکمیراگن همانزور لفشب شدن زرفودو
 كرویوبن هب رظن هطق نیه زا و ددرک

 مچيمتربار یاهسکع نیرخآ
 و جم ی

 ندیصتررد یدایز هتالعو قو و
 زا سی ودن دادنأشت دوخزا ندناوخ زاو] و
 «تربادو هکیلاحرد نیرمت یهاتوک تدم
 همات رب لصاوترد لیودود هناخ اغایترد شرهاوخ ناقتابتشادن لاس تشهزاشیب
 زاو] و دندیصترم نایجاشات ۱ 6
 <ترباد» هکیاءزادن |نامهب یل ودندن ]وخیم
 ترقاسب تشادهتالعرتاتو یگشی رنه هب
 زا یکی و دوب دنمقالعزت اه

 ول و وگ دامودتن اه دوب نیا شیاه وزرآ

 زور یصش شیشح

 ۳ تسبم وام تم

 نوک انوگ تداوحاب و ددرگب ایند 3
 یزور هرخالابو ۱ دیامن مرت ۳
 رایسهر یاب رقیوک» فرطبدوظنم نی
 ۱ یاتبرب|هبهک یدابیبلک كپ رد و دخ
 تمدشتب ناو درک یم لمحوم ییونج
 »۱ دیدرک مادختسا

 لقاشء (تربادو ۱۸:۲ لاسات
 هکنااتدرک باخت ادوخیارب ادیددمتم
 ودیداروا شردام ناتسود زایکی یذود
 یتخنس یاهتنم رد (ترباد ) یک + ذ نوج
 هحارتار یا هلیشو دادلوق واهب تشذگیم
 دررگ ملیف رد یژابلوقشم دناوتب واات دزاس

 وتخد) ترپاد ملف نیلدا
 ثكي هک تشادمان (وجگنج
 .دوبلاکیزوم نرتسو ملف
 بیت رت هب وا یدعب یاهملبف
 .زدتت رابع

 (زاب رس كيناتساد )
 (اداون ) (نایهلک یادت )

 [تتورخآ)۰ ( قشعدزد )
 . ۰ باوعلدنز) « (یقخمسح)
 تییت )(دننشتآ) « (نم
 (هتشذگ زا حراخ )۰ ( ءدش

 (هاگید لجاد) « (لادم)
 -ددنوخ ) ۰ (حرصیوبای)
 .(گدزب تقرس ) ( «امیود

 یئاج )+( یلیطع تایل وتشم]
 ت متاخ](دراد دوج و رطخ هک

 ۱ )۰( ی ددوم
 ۰( تسد ربز نیقراس )

 . هتشذک )ب (رفصب هتیقدکی )
 .  رتکد ):(نم هدش شومارف
 .(تدوصهتشرف):( رک وداج
 (تشک زابیب هناخ دود )

 مچمتربا دیزابه یرخآ ملیفنیارد
 نو-جو تسا ورنوم نیلب رم ناتق هداتس
 ۳ هتخاسپوکس امنیس هی رطب ملیف
 -شورف رب یاپملیق وزج یدوزب دوریم
 1 ۳ . دی۲ رد

 . یتادرک راک تحت مچیم تربادنوتکا
 کی ره ریظن ی دنمرثه (نوتنال زلداچ)
 مراکش بع) ملیفدد یزاب لوفتم
 قورمم باتک كی یورزا هک دشاب
 هتیلوا نضرد و هدش سابتا
 امت یتادرک رک نوتنال زا اچ هک
 ی ء تسا هتن رگ
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 هرخالابیا و دوب ددرمادتب

 ردز وری شرهوشو وا هک درگ

 یتناوج شوغآ رد اد (زود] لتون

 (یلب) « راک او ساب رد ۱ ۳-۳ ره تدلا هخ ۳
 ساب تا

 ینادابناوج نآ هک دیوگس تسناوتیم طقخ

 اد وا تدوص اپن[ و ت

 دیسرب هاک ]زا زا دسدندوب هدیدت

 ٩ تسچناهووطتم-

 اب هیشق الاح هک دییوگب دیهاوخیم
 ؟درادقرف :شل وا

 قرف كب «یلب :داد باوج هاک ۲ راک

(۸ 

 و داتفا باوخ تخت یو

 تقر با و

 باوخ زا اد (یلی) انشآ ان یمادص
 تن تخت یود برطض واو درک رادبب

 و دوب هناخزیشآ رد اتم رد یدرم

 یدایرق ..دید ادوا : رپچ هظحل كب (یلی)

 اوه رد كرتخد یولک زا شا خ شوک

 سیمعول حدوج )درمنیا اریز دنکفا نینط

 ۰ دوب

 (یلپ)دایرق: یادص نمینشبدد تعپزا
 دوشلخ|د هک دیشوکیم رفت كي

 تشپ دد«یر> هلک ورس هرخالاب

 هب رضدنچ», (یأپ) ندیدب و دش ادیپ هرجنپ
 . دش هبلک دداو و درک درخ ار اههثیش

 دنچ دد هک دیشوکبم هدز تشحو (یلپ)

 دیوگب شرهوشهب ارزیچهبه هلک
 مدیدمدوخ نک رواب..-د وبن صوباک

 نامه«مدید منامشچاب هدوب سیمول حروچ

 ادیب لئوترد |:شدسج هک سیمول حروج

 ؛دنا هدرک
 كي وا یارب (ید) هکنيا زاسپ

 تتاوتیمن زونه (یلب) ددو]بآ ناوبل

 رود شدوجو زا اد تشحو تارا

 دن

 نفلت سیلپ هداداب (یلی ) هرخالا

 متسههدنزنمینادیمهک یتسهیسک اهنتوت:یلپ : تنگ جرج

 امتس هداتس

 و دوبن هدادا دد ءاگ ۲ داک هچرک درک
 ورک اضاقتو تفک ادشدوخ مسا (یلب)
  حروج)هب مجادمایب هک دنیوگب هاک 7 راکب
 ۹ تسا (سیمول

 ۱ ووخ یتفلت مایپ هک لاحنآ دد (یلب)
 اوج) هکدوب نآ ذا ربخیب تفکیم ار
 تب زانک هوبنا هنوبثي هانپ رد (سیمول
 !تسا هدبتش ادوا نانغس مامت

۰۰. 

 ۱ نایوج ارجام یارب (ناف وطراغ)
 ] رد دوب یبوخ ناکم هتداح ناقشاع

 یارب دندوب ربزک ان نایچ اشامت
 ین اداب اسونع بآ تاحشرت زا

 :دنشاب هتشاد

 رد :شتسود«(كين رنک ) و (ید)

 یلکب كرتخددش ادج < یلپ >
 ) هک هطحل ناه رد تسرددنام

 ۳ (یلپ) داتفددد تقد یارب (سیمول

 ولج راوید مخذااد شرص تساوخ

 ب داتفا واب ششچ زین كرتخد
 تشذگ داویدچییذا (حدوج) دتنام

 هدننک رک شرغرد . دم ولج(یلی)
 كرتخد شارخ شوک غیج یادعاه
 , .درکن زواجت رتمدنچ

 ۱ و تشک رب هدز تشحو (یلپ)

 .دیدبات كين رتک اب شرهوش هک یتس
 ٩ درک ندیود زاغ] دندوب

 بل كي بآ تشردتارطق موجه

 تشحو زاب یل و درک فقوتم اروا

 ای یود دد هرخالاب .دنار ولجب ار
 دی زفل كرتخد یاپ هدن زغل وبوطرم
 ثحو زا ولبم یبلقاب .داتفا نیمزرب
 ارک سبح هنیسرد سفن هکیلاحرد

 سیمول جدوجو تسیرگت الابهب
 .دید هداتسیا دوخ رانک

 ناوزاب جدوج ینابصع ةجنپ
 كي هشوگب لپ یودزا ادواوتفرک

 .دیشک راغ داویدرد

 :وتدد :تفگ تشحواب (یلی)
 !یتشک اددرم نآ

 اد شیت اراب قلشاب «حدوج»

 راک : تنک یدرنوخ ابو دز
 نآ ناهکان .منکب متسناوت ین
 ننشک یارب هدامآدوخ یوربود

 ق وم نیارد

 اكرتخدب ارم زأت و تسعمخز ودیاج
 نم یتیاب یماتدعاق-



 دورب ی حب هناخ
 هناشیاهبولک و اهراب ن

 شوگبنارگیدو (ید)ی
 ادص اد (یلب) مه رب

 هأسلمو درگف ادوا یوزاب جدوج .دندزیم

 ناتچمه هیه رظنرد دادگب (یلپ) :تنک
 مشاب هد

 تفک فماتب هتخیم۲ نحلاب ( یلب

 و مه

 دینک اهدارم یو
 تعاطا هتاعرضتم هادت نامهاب

 (یلپ) + رگید هات هل هکنبا ار
 .دشر ود هلجعاب درا

 هب (ید)و (یلی) زورن۲ رهظزادم

 دوخ:اه «كترتک » ناشناتسود ی

 هدام]كرزب شدرک كيو ادرف ی

 یارب (یلی) هکبتتو بش
 سبز دشیم هبلک دزاو تح 3 9

 خهاوخ

 دیددوخ رظتنم اجن رد
 دیتشیوزا (یلپ) هکیا هلمج ن

 دیدبان ناتسدامس زا (زود) هک دوب نب

 یوراد هکن۲ اب تفک یم هاک
 وادقب ردغم

 دوب هدش قیدرت یوب دایز

 رگید ینورد تارتاتایتشحو تم ی

 هر ناتسداسب زا و هتفرن با»
 الاح,تفک ر-, بقعب (یلی» د ۲
 ددادلم حروج !رچ یی تس 3

 و دنتک روصت هدرم 2

 ِ "و رامش

 یولآ جرج
 ءزرمدگنهد نیا یلاوح زاوا ارچ

 ازور»

 (یلب)هنیتو !رچ هرخالبو دوشم رود

 هلک دراو «هایفعم حروج دوب باوخرد

 شرسه اد لخحروج یدا؟دوب هدش

 دناسرب لتخ اد

 زاب ادرد ( .د) لاح نیهرد

 دایرف د ددوابت تقاط «یلی» دش لخاد

 دهاوخم وا «تسا هدنز ییمول حروج:دز

 ش ره
 دنادیم ار

 یلینک سب .تفک یدسن وخاب (ید)
 نم ومتسه یتابصع و تخ نایرج نیازا

 رب دی زع زین وت بیجع یاهسوباک تفونآ
 ًاجیازا رتدوز هچره دیابام .تسا تلع

 درک زاب ارد یدرنوخاب ءاگ ره

 زا دب .دش حراخ یظنفاح ادخ زا سیو

 دیودشلایدب ه:ز تشحو(یلپ) وا نتفر
 4(نود) رک !.دوب هتقش] و مهددشرکف

 (یلی) یاطخ نیا دیسریم لتب (سیمول
 هاگ ] راکب اد حروج ندوب هدنز هک دوب

 لیموتا داتک هکیلاحرد ی
 تفدیاد (یلب) تاداهظا دوبهداتیا دوخ

 مات هب لیوموتا نقلت هلسوب دم و دینش
 ات داد عالطا یزرم سلب یاه هاگساپ

 زا شرمه ای (سیمول -ووج) دن راذگت

 .دنوش ین وزأتا دراو اداناک زرم
 زاع( كات رطخ یزاب كي (ذود)یاررب

 هشیه هک د وب ریزک ات رگید یو .دوب هدش

 دشاب یقتمو دزیرگب سیلپو شرهوشزز
 یوبوتا نیرقام فص رد هکبتو و
 کرس تشپ رقاصزا دوب هداتسیا وگاعخ

 رسه بقع وب ادج ییلپ هک ینش دوخ

 .تسا ( سس ِ

 ودش جراخ فمزا هدارا ی

 داوس رتالاب یردق .داتنا )رب ناب ایخود

 *.تف رگ دوخیاههجنپ نایع |

 اهسح مراتس

 و دش

 فا وحت نود حرجدجنءودرس نامشچ .دید
 

 تسرطتیم اوو

 دوخ تعرسب دم دنب (زود) سقت

 زاو دیش نیریاع ز هتسدکپ

 ن د ۵ هنلو حرت دداو اهنآ راک
 نفت + اد دوخو تفر الاب باتشاب اداه

 امرق مکح له توکس جربود .دناسر
 مهد اجت۲ رد نیرقاسزپ ید

 تعرس (ذود) شعترس یاهتسد

 وحتسجدرخ لوب هکسكییا رب اد شفیک
 یدالدمت تشدد هکسكي رج یلد درک

 ود «اتساب یسیمول حدوج . تفان یزچ
 ۹و, اه هلب زا تشاد هزام و دسر

 دمآیم
 زا و تشادرب نفلتزا تسد (زور)

 و تفد الاب تعرسب لوا هتط یاههلب

 لند ناتج مه یدرنوخاب حروج نوچ
 یرگید زب یی یکی اد اههقط دوب وا

 :ژاطاب !ددوخ هرخالا .داهناب
 دوخرس تکپ !دردو دیناسد حرب

5 

 -تقوک مهب
 هتگن شدو:و زا هقعدتنچ زوته ۳
 دنادزک رب 1« شروص د یاتح هک دوب

 ولچ هلیع نودیو درست وخ سیمول حروج
 شتخیاتتر بع ردع۲ (زور)و دیعآ یع
 نخ خرج جدوج هاگن دووخ زا ید
 دوی هنجوآ یشرس یالبرد هک ن کس

 تست ةیامرتچ تک (تدد) هو هاتعا

 رم اچ وت یورب اهگنز نیا هک ت سا
 ۱ دع۲ دنهاوعت

 3 هنلتجفتک دوز حبص زورت7

 ٩۷ هحفح



 ناتساد هقب
 گی (سیمول یلاوحدد هتمادرپ یوجح

 تقدب اداتک و ین وزاتا زرمزا و 7 (كنذ جرب)داداک این داشبآ دید رک زاغ
 زا دوبع یارب جدوج ات دشیمتظا وم

 دب این یتصرف اکیرماب دوروو زرم
 نآ ناشناتسودو اه (رلتاع) یاب

 كندرتآ و دنادوب هقش مزاتس یریگفام یارب اه نآ (زود) دج فثک زا لبق دوز حبص .دوب كرزب شدرک زود زور
 یجیلخ لحاسرد !دناشیروتوم قیاق ربظ
 و اذغ «نرزئب هیهت یاربو هتشاد هاگن
 .دندوب هتفر یتمسب كایارق تا

 هبو دمآ نوربپ هتوب كی تشیزآ سیمول جدوج «ناشیا ٌهبه ندش رود زاسپ
 دشكيدزت دوب یلاوح نآ رد هکیا هیلک
 رد هک یشکچ اب حروجو دوب لفت هلک رد
 لفت ندرک یشالتم هب مورش تشاد تسد
 وتازیود هبلک رد یولجنان ز سفت 0 میس یل وط . دومت
 دودزا (یلب) هک دوب عقوم نیهدد و
 دنیبب | دجدوج هکتیا نودب ودش | دیپدبس كیاب

 « دز دایرف ژیمآ دیدهت یتحلابو داتب) اب یور رد هناتس] ردسیمول جدوج؛تسشت نارکگید راظتناب و دیدرک قیاق دداو

 !وشجراخ قیاقزا دوز
 تراتسا هیک د راک رهزآ عن رمام ناو ققر نا نور و دیود قیاق یوب تفریتات جروج . دید ادواو تشک رب (یلی)

 جداخ قیاق زا :دز دای رفهراب ود حروجو درک شرف هب عورشنیاتووتوم ۰ درشنار
 ۲: هنای یوشیم

 رداقهک دوب نآ ذاشی (یلی) تشحو
 وداتفا هازبهتسه[ قیاق ۰ تفرگ رارقلد تشیودز یرانکبادوا تنوشغاب دیداروا عضو نوچ حدوجو دشاب ندروخ ناکتهب
 ؛یدنیدوط :تنک و تشگ رب یلیقرطب جدوج هک دریگب تعرس تساوخیم هزات
 2 یف رعمسیپ + ادتدوخ و ات تسا رتهب یلو مدشن ,یروط « هن - : ديشخرد (یلی) نامشچ

 ودرک زابادشنهاریپ هک د (حدوج)
 : دیشک نوریب اد(زود) ندرک لاش

 نم ... هدشریدیردق راکنیایارب -
 ۱ ما تشک اد (زود)

 نامشچ هب نایاپیب تشحواب ( یلی )
 . دوب هدشهربخ حدرچ

 نادقیاقكب هک یئاه یناشن قیاطم
 (یلی) و ( جروج) قیاق دوبهداد سیلپ هب
 اهنآیوربود تهجزا كن ردالب قیاقكيو دندوب هدیدا راک ایندور یایلع تسق دداد
 . داتق |هارب

 قیاق و دنادرک ار لر دید دوخ یوربود اد سیلپ قیاق ( حروج ) هکیتد

 ۷۸ ین

 ... اما دنک نفلت ۳ ورد
 یعیبط نایرج دادتا رد و دروخ یخرچ
 . دمآ ردتک رحب هناخدور

 هقرسبقیاقروتوم ههفدکی هک دشیم رتخب تشاد"هتف رهتفر هلصاف قیان ود نایم
 تفرک تعرس مک مک بآ نایرج اب قیاقو دیس نایایب نی زنب یاهءرطق نی رخ .داتفا
 .دیدرک اه داغب ] كانرطخ هقطنمدراوو

 رایسب و عونمم زرم نآ زا روبع نوچ و دیسدكان رطخ ةيحان زربی سیاپقیاق
 كيدرت دندوبت دودنانچ رگید هلاحهک اه راشب۲ هب نانچمه قیاقو تشک یم نیزنب بلحلابتدب قیاق رد هنا ربصیب حروج )تن یخ رچدوب كان رطخ

 . دش
 و دنکفا یدانکب اد شیاه شفک ؛تفرگ یک ان رطخ میصت (یلی) ۰ دوبهلصاف لیم یکی دودح رد لحاس فرط ودزا

 ۰ درک شزيلب نددوآ نوریب هب عورش

 د : دیسو یهاوخت فرطن آب زک ره : تفرگ اد شی وژاب تنوشخاب حدوج
 یود ادتب| هبج . دنکفا بآ دداد یلاخ هیچ تین تیاثاد شا هتفک هکتیا یاری
 نایم ددریز زا | رن[ یناهنپو دیدشین ایرج ناهک ان تفد شب یادآب یدادقم بآ
 نیرخآ .دشرپ كشازا( یلپ) نامشچ دارند رطنزا هظحل كیزدو تفرک

 -صق ر» كنهآ یا رب سانم هشرآ
 «1!ناگد رم

 امنیس هداتس
 .دوب هتفد نایمزا شدیما

 ء قیاق تکرح رد همقدکی
 وق حوم ود فرط ود زا .دنکن | یدانکب ار روجو( یلپ )دیدش ناکتكيو داد یور

 . دشدنلب اجزا تیحزی و
  قیاف ف یود جدوج « تسی رگن یم ۱ رح و جدوج هب تک رحیب (یلب)

 هاف درایدص زا شیب نونک ااه داشب ۲ زا اذگ یم با رطضا رپ یئاه هظحل ؛داتفا ۳ یاه تن ناجهب شکچاب ودش

 :تساخ رب هتمز و ریپ حدوج .دزنادوفقیاق نورد,

 یفاک هژادناب قیاق کا
 ج تعرص نیاز یردق دیاش ددرک
 هاو
 هظحل ره ودیخ رجیم دوخ رودب قیاق

 ۲۵1 هکیامرعص ةندن هب دیدم ر> كيابهرخالاب تفریم ورق بآ رد
  عورش نآدرک و دروخرب دوب
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 یکدیرب و تجاحز| حروج
 جدوج ندب . تفرک تسدود اب
 ) ۰ درک اهر اركنس یگتسجرب حروج اوخ یناکت قیات « داتسیا تكنس هحخج تشذک دادن اجلی نیایود ذا (یلب) هدرک طوب رم مهب اد هرخصو قیاق

 اجن یارب درادن دصت وا هک دییهف و جدوج نامشچب داب نیرخآ یارب
 ۰ دیامت یتک رحو ششوک
 |نیی ها ۰ دندرک ناهنی رظن ژاا رن ۲ ار شرغ و دیفس یاهفک تفریم
 زاب ناهد

۰ . ۰ 

 واو داد تاجن یناسآبكنس هتخت "اد ( یلپ ) رتبوکیله كي
 اد هتفر تسدزایو ین مرک ءوهت كي زپ هنیامم زا سپ اجتآ رد . دیدرک ام سیلپ سیئد و شرهوش هب اداناک
 او دندش ادج هاگ 7 راک زا شرهوشو یظفاح ادخ كيزا دعب و داد زاب
 . دنتف دنوریب

 دود ناوج رهوشونز هکیتقو
 لثم ؛كاپ واتتعایب اداک اینیل و رج اهداشب7دانک رد یئایذو اب یک دن دید رک اه راشب7یاشابت بحم و تفر هرچنپ دانکب هاک ۲ راک

 1 ید یم ری زا رسیدنلب نآ زا !دشنیکذ

 ات



 سس سس تاق اسم

 1؟هادنخ دزد

 سابلپ هک «لوغ هرن» مدآ نيا
 و ءدمآ رد مهدفه نرت یئایدد نادزد

 اد یئرما فیرح دوخ رجنخاب دهاوخیم
 نیرت كمك زا کت تقیقحرد؛دناسرب لتقب

 ده نودب امشو تسا یئاکیرمآ ناکشیپ

 -ششو دنلب ریشمش و فوخم مچرب زا هکنیا
 شمان هناعاجش ؛دیسرتب وا كرزب یاه لول
 لایدوداب هارمهو دیسیونب یذغاکیود اد
 شش هب مه امت دیتسرفب امیا رب هدشن لطاب ربمت
 .مینک میدقت هلجم ههام وده زی اجششامش زا رفن

 موس هدامش هقاسم ناگ دن رب
 دودح رد یدایز هدع هقباسم نیارد

 خساپ هک دندوب هدرک تک رش رفن دصناپ
 . ابنآ نایم زا و دوب حیحص نانآ بلغا
  :دن|هدشهلجم هامود هعرقدیقب ریز صاغا

 ۶ ۰ (دهشم) یچاود سابع -۱
 (نارهت) ینامز دومحم -۲
 (نارهت) هجنپ یوق مساق -۳
 (زب ربت) هداژدایج نیپم هزیشود-«
 (ژاوها) نایسون ام كيناردنا -۰

 (نا رهت)تل وصنیورپ هزیشود-
 هک دوشیم اضاقت قوف ناک دن رب زا

 رتفدب رتدوژ هچره اردوخ حیرص سردآ
 هدایش زا نان" زلاوج هک دهد عالطا هلجم
 .دوش لاسدا دعب

 تاقاسمرد ناگدننک تک رش هجوت لباق ۱
 ب۰ دیناببجت کاپ یود اد یلاسرا یاهربت - ۱ ۱

 . دیئامرف موقرم احیرص اددوخ سرد[ ومسا - ۲

 نآ زا دسب هایش هس هقبا-مره ناک دنرب - ۳
 دجیوتب هقباسم تکای یود - ؛ ۰ دشدنهاوخ نییعت هدش حرط نآ دد

 . دیراذگب تک اب

 . (تاقباسم هریاد) |

 اپ رامش

۱ 

 یاهمایش تبسن
 اي هام ره

 7 هدراذگ شیامن

 ]ربا

 رظناب هک یباوج هی ضوهرد

 مراهچ باوج
 رد و ناوج ژونه ام یابنیس دنچره

 زا یرتشی راظتا دیابت و تسا راک لیاوا
 ناریدم رگا یلو تشاد ناک دننک هیهت
 عامنجا یاه هتساوخ هب یکدن| اهویدوتسا
 اددوخ ریطخ هفیطوو دنیامت هجوت مدرمو
 تسد مک لیاسو نیمه ابو دنیابن یسدرب
 ناثناد داسفاب ءزرابم هک یئاهملیف هیهتهب
 اد یک دنز حیحص شور و دننزب دنهدب
 اردوخ هفیظو یاهژادناات دنزوماپ مدریب
 , دناهدومت ادا عامتجا هب

 هیهت هک یئاپملیف نونک ات «نافساتم

 ثاکن تیاعد ناک دننک هیپت اهنت هن هدش
 ردام هکیئاهعوضوم هکلبدندوشناد قوف

 هجاوم نآ فلتخم ماسقا اب زور نایرج ]
 ننشادن "تی رت مدعزا دنت رابع هک میوشیم
 | رثا رد هک دشابیم هریغو حیحص یگنهرف
 | ددام عامتجا ژورره تافصود نیا ندوبن
 هداوناخهدولاشو دروخیم قوس ارتهق نیا

 ۱ .دوشیم نوک ژاو اه
 | اد قوف تاکن یناریا یاهملیق رد

 | نیادد دننک یم باغتنا یراد ربملیف یارب
 تعاسود یجاشابت هک دزادن یموزل تروص
 | اب هک یتاقاقتا ندید فرص اد دوخ تقو
 | یم هدهاشم عامتجا رد اداهن] دوخ مشچ
 ۱ ,دیامنب دنک

 ۱ یاهملیف هیلک رد هک یک دزب ۳)
 زی هژوس انابه دوشیم هدهاشم یناریا

 دشابیم مه ریظن یاهویرانسو تخونکی

 نورد

 هقباسم هک یا هرابش

 ال دوس ۰
 0 ی :

 یاه ابلیس رد یاریا ملیف دد :
 اچ اشامت نيب دد دوشیم

 رظن اپدلیف نیا هداب رد ین وک اث وا
 دن:اوخ موبعذا و میراذگ یم هقباسباد
 « دنیوجتک رش یعامتجاهتباسم نیا
 هنوک نیا زیچ همه هرخالاب و صقای
 . دنکن زواجت نوتسکیزا یلاسدا یلطمهک نیارب دقت هلجم هامهمو هامششو لاسگی بیترتب دنوش هتخانش اهیاوج نیرتهب هبریرحت تئیه بیعت و دنداد لاسرا تاغیاسم هریادب هدشن لطاب ربت لاید ۳اب هاره ظع یاهتنبب ام یلم یامنیس هدنیآ رد

 هقباسم نیا تدمدیسر دهاوخ پاچب تبوثپ هدیسد یاهعتسا

 ۹ ؟دی راد ی
 شرسب نارهت

 دیاقع هقطو فنصره ذا ن
 3 تایرظن و دیاقع نياام دسدیم
  ردهک میراد راظتا دوخ ناگا

 تحصاندمآ دب اب ندمآ شوختلع
 اتورک دیابهچ هک نیاو اد اهلیف
 و دنسیونب.یارب دسرب دوخ تم

 طورشم؛ می رادیم م:

 ی
 دراوملیف عوضوم هب یمک یجاشاست یتتو
 یهتنم اجکب نآ نایاپ هک دمهفیم دوشیم
 . دوشیع

 هلک رد هک تسنیا هجوت بلاج هتکن
 سقد و هفاک هنحص كي یناریا یاهملیف
 ملیفرد هکیدوطب هدش همانرب وزج یبرع
 دوشیمهدید ستر هنحص مه كيتامارد یاه
 دداو انامه عوضوم نیا تیاعر مدع و
 یفاک هملاطم نتشادن و ناگ دننک هیهت ندوبن
 دناوتیمهک یهار اهنت و دشابیم دوخ لغشرد
 زاب یتسرپ دوسزا اداه ویدوتسا ناریدم

 مدرمو عامتجا هتساوخ هب راداوو هتشاد

 تالوصحم هن وگنیاز|ندرکت لابقتسا دیامن
 . دشابیم

 نایراصج + م

 راک طایتحا زاب وا

 كي دد دهاوغب «پوهبوب» رکا
 یزابواک هنحص دنک تک رش یلوتابسا ملیف "

 !ادوب دهاوخ نینچ ًالسم نآ



 اگ رمتسذ

 تفک كي ربتملیف انابدویدوتساب دیاب

 یبوخ شحنسی] رب سأیقم و ءادبم نونک ات

 < درگلو دو ملیف یفاریایاهملف یدب و

 یفتنم هلئسم نیا رکید نونکا اما دوب

 اد < زاروش زا یرتخد » . تسا هدش

 یداد ربملیف راک رد یعیرس تفرشیپ ناوتیم

 تسناد ملیف اناید ویدوتسا و نا ربا

 ادصظاحل زا < زارمش زا یرتخد دو

 هدمآ ردبآ زا بوخیردقب ژاتن وموروت و

 ردشیامن لباق ارن[ یجراخ یاهروشک هک

 هسنارف ناب زب و هتسناد ناشدوخ تکلیم
 ناریایارب یداختفا نیا . دناهدرک هلب ود

 تاقشمو تامحزاب !دنآ هک تسا یتاک و

 هتشون موس هرابش رد . دنا هتخاس ناوارق

 «نونک ات > ملیف اناید ویدوتسا هک میدوب

 هدر یورب یبلاج ملیق تسا هتسناوتن
 میسب ونیم مهالاح « ميتشاد م»حو دروابب

 یلیفدن !هتسناوتن رگید یاهویدوتسا هک

 دنهدب شیاما < زاریشزا یرتخد» یبوغب

 تسامابقح مهزاب و

 < زارشزا یرتخد > اپنیا دوجواب

 .تسنادلماک یثعم مامتب ملیف كي دیابت ار
 تسا دراو ملیف نییارب یتاداقتناو دا ریا

 را رقهجوت دروم یدمب دانآ رد دیابیم هک
 و بوخ ملیف یساکع یلک ظاحلزا . دریک

 اههنحصیضعب رد . تسابیع نودب و فاص

 اما دتفا یم یجداخ یاپملیف دای ناسنا
 یضعب هدش 7 اههنحص یارب هک یروت
 تسدبدن | هتسا وغیمهک ی« هنا> اب تاقوا
 ملیفلئاوا رد . دیکتیت قببطت « دن روایپ

 لونشمناب ایخرد ( یهانبحرف ) هشیاع هک
 كلي هک تسا مولم» یبوخب « تسا یلادک

 دنکیم بیقعت ادوا تاک رح یوق نکفاروت
 ( نکفادون رداکزا حداخ.) وا فا رطاو
 . تسا كيرات یلکب

 رد هک تنه رن یرگید یاه هنحج

 یل ومینکبم دروخرربیاهلثسم تچاپ اهن[
 رتشیب ملیف لوا تسق دد بویع نیا مایع
 درادیدایز ی«وک ا> ادص . تسا دادون
 ادص هنکسزا یلاخ ناکمكيدد یئوک و
 هب ادص ساکتعنا نوچ تسا هدش یرادرب

 نیا هک تسا مزال و دسریم شوگب یبوخ
 یوشتسش.دوش عفت رم رتدوزهچره بیع نیا

 زاریش زا
 یقع - سسوریس - نیهم - ناسرآ - یهانپ :ننکیزاب

 نایکیچاخ لوماس ۰ زا ژاتنومو ینادرگ راک - هدیخرپ - رادتسود

 ملیفانابد ویدوتسا لوصحم

 - یلیقع -

 یاجظاحل نیاذاو هتف رک ماجت | تقدب ملی

 تسا هدداتگن یاس یدارسیا چیه

 زا مسلیف هیزجت رتمهم «لتسم
 یک روطب ادویراتس تسا یرنه ظاحل

 كياب لوا تسق

 ما

 درک تسقودب ناوتیم

 و یزاب و دوشیم عورش یلومعم كي رتن[
 همادا ملیف طساوا ات تخاوتکی نویسک 7

 دننکیم لایخ نایچاشامت هک یروطب دداد
 اسا دوب دهاوخ روطنیمه ناتساد نایابات
 یعمج هتسدصق رو تالاب هنحصزا سپ ناپک ان

 ۶-۱و ددرگیمرب هتحص « یژاقفت سترو
 دوشیمیوق تدشب نآ كيرتنا ملیف ناباپ
 بذجادیچاشامت مهرستشب ملیف تداوحو

 . درو ابمرد هیلوا یگتسخ نآ زا و دنکیم

 هب تیسث زین ینف ظاحلزا ملیف مود تمسق
 تست نیادد ۰ ددادیرت رب شا وا تست

 ژاتن ومودن راد طب د رگیدکب هب رتشب
 - ملیف نادرگ داک هک یا هتارهام اعبدت

 یلک هدرامهف ۰ هدادماجنا < نایکیچاخ >

 ددیرفن دنچ رگا و دزاسیم رتناس۲ ادملیف
 ار ] وهداد حرخب یباتیبملیف لوا تسق
 رد « دننادب یناریا یاپدیف ریاس هیاپمه
 . دنریگتم سپ ار دوخ فرح مود تسق

 زا ریشذا یرتخدملیف هنحص تابلک و یزاب
 و دراد یئابورا یاپءایفب یدایز تهابش
 روذک یارب ارن ] هک تسا لصا نیمه یود
 فالخ رب . دنا هدرک هلب ود یجراخ یاه
 تسین ملیف تیعنبآ ؛ بصعتم یاهدع رظن

 اد دوخ یلحم و یلصاكنر ناتساد اریز
 هک ,دش هتخاس یروط نیضردو هدرک ظفح
 یزاب .دیدنسپ دنهاوخ ارنآ زین نایجراخ
 « نیپم ۰ نامدآ .تسا بلاج ناگشیپرنه
 مادک رههدیخرپ ویهانپ ۰ سوریس + یلیقع
 اددوخ لرد رودقبلایتح هک دنا هدرک یعص

 دنشاب هدش مهقق وهدیاش ودننک یزاب بوخ
 دوجو اهن[ هه راک رد یلک بیعود امآ
 -یزاب یاه تحص و تاک رح هکنیا لوادداد

 یچاشامتوتسادنک یا هتسجرب دوطب نانک
 ًاناندوشیم هتسخ یاهزادن اات یدنک نیاذا
 رتشیب رگیدکیاب ناگشیب رثه ندرک تبحص
 حالطماب و دراد«نویامالک د» هب تهایش
 نضردو دنن زیم فرح «یباتک >«هنایماع
 نادنچ دیاشهک دنیوگیم یبلاطم تاسلاکم

 . میاق و

 تشون یفیعض زرطب نآ تاملاکم هک
 ۱ ةدیقعب . دسریم رظنب یداعریغو
 ر هتکن ود نيا ملیف نادرگ راک هک تسا
 ک دنک تیاعد دوخ یدعب داث آرد ار
 ۰ دشاب هتشادشذدا تهج رهزا وا
 ااق تالوصحم ریاس فالخرب ملیف
 شقن ۰ دید رک رک ذ هک یروطن امه
 م یژاب ملیف تداوح حیضوت و نایب رد
 اب نیا وا یا رب هک داد دیاب فاصنا و
 و ار دوخ شذدا ناربیا دد تساهتنناوت
 اتسحم زا مه نيادو دناسانشب مدرم
 تسا نآ نادرک ده تامحزو ملیف
 رخآ هنحصلثم یداکتب | یاههنحصز|
 اس یا«ارهام زرطب دوشم رود

 ۱] جراخیاه هنحصنی اریظن هچنانچو
 دروسم یناریا یاهملق رد رتشیپ
 طاحل زا اداهن ۲شذدا « دریک رارق
 ۳ ها وخ رتالاب « ناتساد نداد ناشن

 مپ |رین اتسب ات نمادو زیلب نیا
 ز.شود و ناوناب یارب _سابل
 تباتلئاوا وداپب رخادا



 ۳۳ اه هد

 ...خیساپ مهنبا

 ۱  هحنصز | هیت

 یناجد رصا یاقآ
 وصانیاق] یاهسکع ارچ هکتيا تلع
 نارهت یاههناغساکع مایترد ی

 لوپجم مه امرب هدش بصن نبرتب
 تا دن یقاف ربق تامیاعه

 یچ هویگ ب۶ ۱ یاقآ
 مجاد.تفد میهاوخ مهاپن [غا 4

 45 تفگ دیاب امش همان ۳

 لبق هداش هسود زاو تسا تسرد

 هدش تیاعر

 یآورم زیورپ یاقآ
 ویرانسنیا یارب اهسیون

 ۱ دنتسیندلب هک دننک یما هیهت بوخ یاه
 روشک ناب زب اددوخیاه همان تسارتپب -۲

 ندرک یگتفههب عجاد-۳ دیسیونب دصقم

  دشابیم دابز هدام ناهاوخاوه هدع هلحم
 .دوش عماجنا امتح داکنیا دیابو

 (هاشن امرک ) قول و دازهب یاقآ
 رب داغ تافل یطم ینعم هکنیازا-۱

 ینامم ۰ دیشکب تلاجخ دیابت دین ادیبن ار
 هتشون یئامنیس كنهرف رد جیردتب اپن
 القانوچ وب زی و هلتهداب دد-۲ دشدهاوخ

 :دم] دهاوعن ناریاب رگید لاس هدات
 سکتع-۳ دادن یا هدیاف تالاقم نتشون

 شهاوخ دوبن نکمم ۱4 هلجم ناک دنسیون
 ۱۳ یردتپ میرم

 ...یاه كينکت
 < هحفصزا هبقب

 یامنیسكي ۰ دیدرگ موسوم «ویوهلت» هب
 ره هک دش هتخاس ,ایف نیا یارب لاک
 ردو تشاد یصوصخم هدرپ ی شام
 اب شیامث نیبدود هچرد یگنهآمه رثا
 یا هتسج رب و كرحتم ملیف یچاشامت ۰ هدرب
 تشادن یتداجتهبنج عارتخا نیا - دیدی
 ره یارب نوچ و دشیم مامت نارک اریذ
 یادصو دوب مزال یصوصخم هدرب یچاشامت
 ]رن] « درکبیم تیذا اد شوک اه دوتوم
 , دند رک اهد

 رتشی مهدزون نرق یاهلاس رخاوا رد
 ۱۳ الف لیکن یود اهشهوک
 نرق لوا هبیث ددو دوب زک رمتم نم
 و ادص لمکبت نارادرپلیف روظنم مس

 شیابن و عارتخارکف اما تسا هدوب
 زک رهمومع هدافتسا لباق هتسجرب یاهمب
 ۲ وحم اه, رطاخزا

 مایتان

 ٩ رامش

 ۱ ْأ
ْ 

۳ 

 یدادایهگ آ

 مومع ع الطا یا رب
 مس هک تسا هدشهدینش |ربخا نوچ

 نیا زاگن ربخ اب هدنیابن اددوخ ساغشا
 | یئاه هداتتسا ءوسو هدومن یفرمم هلجم
 | ساعشا و اههاگنب هلکب اذل دنا هدرک
 | ناک دنیامت هک دوشیم هداد عالطاتادادا و
 | یمسو همان یفرعم یاداد ام نیربخم و
 ار دوخ یرگید صاخشا هچنانچو دنتسه یراگنربخ تراک و هلجم رپب دوهمم
 ۱ هلجم ءرادا ادشیامن یفرعم اپن[ یاجب
 ابن] داتفگ و راتفرهب تبسن یتیلوئسم
 .دریگیمن هدهعب

 2 ته رد امنیس هراتس
 دجسهزد املیس هراتس هلجمیک دنیامت

 سابعیاق ] یتاعوبطم هاگنب هدپم: نامیلس
 .تسا یمیرک

 ءراتس هلجم كارتشاو دیرخ یارب
 هجارم ناشیاب هطوب رم روما ریاسوامنیس
 . دگامرف

 یناریا هشيپرنع نيا
 و هحفص ژا هبقب

 | دنوشن اهن](محازم) مدرم هکشيا یاربو
 كنبع اب ناتسمژو ناتسبات دد زورو بش
 !!دئن زیم هس رب تیعمج رپ یاهث اکم رده ریتید ود
 یرت 17 هقباسلاهدرب غلاب هکنآاب نامدآ
 تحززورب زو ردیاب هک تسادنمهدیقع دراد
 . دنک مفر |ددوخراک صتاون و دیکب

 هک روطن] رگید هنمارا دننام نامرآ
 نیهب و تسین طلسم یسداف نابژ رب دیاپ
 ودننکیم هلب ود اپلیف رد ادوا یادص تهج
 | اد ی زجصقن نیا هک تسنیا شی وژر] اهنت
 ,دیامت مفد ریذپان یتتیعت زاتتیاب رک

 امنیس رد

 امنیس مراتس-

 ...قیرط نیدب و
 دهحفصز | هیق

 «نادرک راک «هدننک هیبتیاهدعیک دن زمیاقو
 یتق نانک راک ریاسو تسیدانس «زاسدوکد
 ماتاریذ دوذیم بوصحم ویدوتساینف ریغد
 ود هدن. 7 یکدنز یارب ابنآ لامآ ودپما
 . تس)هدشممج لوصحمنآ

 8 ۰ رک عورش داب نیلوا یارب اهیضعب
 تیفنومهرطاخ دنهاوخیم یخربو دن |هدرک
 هههننسپیود. دشت ادرک هزات ادیلبق یاه
 اهن |درک راک . دن وشب هدننک هیهت دنه|وخیم
 ات دندوآ تسدب ادتس نیا دندادلیم

  تحتالماک ینف لئاسوو نانکیزای و هجدوب
 . دنه|وشیماهتسیرانس ۰ دشاب ابن[ دایتخا
 . . . اشیسفافشهدرپ یوراودوخراکفا دشناوتب ۱ ۶# ناسدوخ لو ات دنوشب هدننک هیهت
 . . . دننکبم روصت نانکیزاب , دنیابن سکمتم

 لیسبدنشاب یملیف هدننک هیهن ناشدوخ ر؟ا |
  «مودهجردناگشیپ رثه ۰ ناتساد ناشدوخ
 باضتا اد نادرگ راک و رادربملیف
 هب ناشدوخ یصغش هفیلس قباطم یملبئو
 نیا دوجواب درک دنهاوخ هضره مدرم
 رب یناک هدهع زا طقن بوخ ملیفكي هیهت
 « داکشیا ملعو براجت رب هوالع هک دیایم
 لوان متشوردند قفاو لیختتردت یاداد
 .مامتات , دننک كرد اد مدرمحابتحاو

 1 : ۱۰ هحفصزآ هیقب
 هیدوسب ماعو ساخ دزناب زوا هداعلاقراخ

 .. هیبت(یل تناج)و ( سیت رک ینوت) كارتشا
 .تسدب یرتشیب ترهش هاد نیا ذاو دو
 . ددرآ

 .  یسلع ملیف هیهت لاحرد یو نونکا
 هک ( ملاع ریغست ) مانب تسا یدیدج
 ناجیه رب ومیطعیاه هنحصهیبت و یحارط مه
 . دراد هدپمب اصخش ارت[

 و راک ر و تک اس یدرم لابحرج
 (تیجدن | رگاک ورد ) یورسه .تسا نتورف
 ژنیا ۰ دشابیم شیناوج نادود هقوشمم
 ات هب العت یناتسراجم رهوشو
 یک دنز روشک نیاردو هدمآرد



 امنیس هداتس

 ۱ تم ید هدانلاح ردهسزا ۳
۲ 

 .راکبد ۰ هت راک لسدام ؛ فلاک یرتاه ۳ :هرکت وبا « تایاک رد
 ناف وکشرنه هدسان «داون دناژو لر " هیرل لسرام وز ولک كاژ ناز رب ارال نأت واد رنک هب ویو ودنیل و

 ۱ ۱ ك

 3 و ردهو دنمرنه تلسمن

 ۳ مه

 رنام سانشان نا نا
 تب ۰

 " ۳ 4 ۱ راقورق رهاپ دظاق ریاسوهسنارف رد

 دسانش سم اراپ
22 

 ۱1م لابقاهداتس دنیوکم
 یاهو نو

 ۲ تالوصحمو تسا لوفا لاح رد

 1 ۹ تب

 اک دز اد تسبادب دا دوخرم رتک
 وگیف 2 ح هام

 هسنارت یاهویدوتسا ۱۹۵۱ لاس

 نآ .دیدص هک درک دومص" ۲ ۰
 ۱۳ 19۹6۳ لاسرد. دوب یگنر
 اید > و < بیاوتالناقناف > و هدیرخ ابنیس طیلب رقن نویلیم
 58٩و ۱۲۵ .تیب رت «ب < ولیماک نود
 ۲ زا هتشاد شو رف كنارف

 ۸ طاحل زا اما دتتسههن ادا ودیما و فر یرته ناک .یتداجت ظاحل زا هنارف یاهلیخ و ۱ لوراک نیترام |زادومن رو آ ماسرسماق را نیا
 هقس

 ۱۹5۲ لاسدد « تشحودزم» ملیت ۱
 ودوبد اد ناک یللما !نیب لا ویتفلوا ۵ ك لیاق دغ رثه هرابرد اما دنته بجا وخ اوه ذی

 ؟ثگ لاسدد یوسن ارف تالوصحمزا رگید تو ناک دوم لثیم) اد نوک هکتانچتس

 ۱ دندروآ تسدب یزلاوج زین لاسما و 3 کت ادووخسنوتس ) و( مرلود 0 التیاد هعارف « ]
 3 ناک دنزاس دا7ابیدایز تبن !]رق یابنیس دیدج تالومحم ی اناولبس هب اپیایلاتیا . دک

 ) ملیف یرتیکاشاس ۰ دراد یدایز ؛ینلرآ « ریدادلتاد ۰ هیاوب لداش یذاب  .یرورهسنت ی
 وهدام ناژ « لاو لراش ۰ هن هرف رپ بم 3 -# 9 ات زاتساپپونارف
 ورد ملی .دن راد« راماتادلید و

 ٩ .میرشنل

 و اپئاکب رم| نایمهکلب هدرک ظفح !رهل و ۲ مآ ۳ 2 اتم ربا هک حک. تیدیحم نآ ذونه اهن لدمان و دداد بلف دارژ و نیان

 ۰ نیلب رم هب اهلاکیرمآ و !دجب رب ول
 ِ شیب

 تسا ی رق ومرک زونه (یداتک زدز) ی 3 رب ول ول ابیچ
 لپ اقمرداما دن زانیم تدویهاتیدو ورتوم

 23 و یناکشیب رته اهنیا ۰. تسا نیل قرعم ماذک ره دامات ادلیت تک رشاب ۳ ۲۳۳۳ ام نا یمياسراوک و و لورا/نتدام یار ۳۳۲ ار بوغ یبلیخ .دشابن یلاخ رکا نلژ لیتا ؛رمت نمیارب یاسدو تشذک رس
 لئاسمو ناناوج یرابو دنب لبق زا هنارف فورمم نانادرت راک ناوتیدیاش درک هیهتهنارف دد .ناوتیم (نآ ۳ لبق) ملیف رد . دوب وا دنزهتشادهگن یاس ار هشا رف و زی یگندو «داحرپ تالوصحم هک دنتسه



 مباءدید نارهت یاهامنیس هدرپ یور ارواراب نیدنچ نونک انهک« نلاارو » ... هتفهسکع

 داد دنهاوخ ناثناروا « رهشرد 7 ملیفزیل كيدرن هدنیآ ردو

 و نادر
 - هتفرک رارق تحب دروم نارسب ان ) تسا

 ( سلوفاسک ام) رنا اب راک ۵ رتشاب

 ۱ رو ء یاب لدا یاد
 و « وید
 مادد هک تسا یرگید لیلد ید

 تسدزا زونه اردوخ تیب و"

 ورامش ٩

 شا (شوتب لژا ومدام] . دن |ءد | دن

 یدک ی اپلننایمرد یلجن آ رب و لدنات رف

 ۰ تسا هدرک ژاب دوخ یارب یبوخ یاچ

داب هدمادام) ملیف نونک ۱۵اژنایتسب رک
 (ی

 هیت وراک نیت رامتک رغابار ادلسودنکم

 "دهاوعرارت هچوتوروم واراتآ ریاس لثم كارتش

 ناج هنارم یاشیم هتفرمهیود . تفرک

 دعا وخمه زاب و هدرک لولح شن دب ردیاءزان

 تبجح ااحل زه زا قیام لثم تیناوت

 هتک ظقح دوعکن [ زا جاخردار هنارف
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 یدوزا

 ۱ اثاید امتیس لات ۳ رک اهن ۰
 ج اف ی رتیلاع ۱ هتشذگ نرق رد اکی اکب رمآ یالط ند اسم ناک دنب وج یک دن ز زا ست رپ جیهم ما ۳
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